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 םינמיסו םילומיס חול

 2785 הניטאלאפ תיירפס ,המרפ י״כ א
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 00(1. 201ננז. 222 תיראוואבה הנידמה תיירפס ,ןכנימ י״כ ד

 111011, 495 הנאילדוב תיירפס ,דרופסקוא י״כ ה

 26§, 164.1 יטירבה ןואיזומה ,ןודנול י״כ ו

 00(1. 261)1*. 239 תיראוואבה הנידמה תיירפס ,ןכנימ יייכ ז

 0עע. 4.111. 404 הנאילדוב תיירפס ,דרופסקוא יייכ ח

 [חז=] יחמק לאומש שוריפב ש״פ חסונ ם

 1-8 217/1(4) הטיסרבינואה תיירפס ,'גדירבמק י״כ כ

 כ ךותב םיבוברשו םיילוש תוהגה *כ

 144 רנייר ,םיסוריפאפה ףסוא ,תימואלה היירפסה ,הניו י״כ ל

 11102. 569 הנאילדוב תיירפס ,דרופסקוא י״כ מ

 0עע. 613 הנאילדוב תיירפס ,דרופסקוא י״כ ם

 1-8 25 178/1 הטיסרבינואה תיירפס ,'גדירבמק י״כ ע

 ייז&מב. 24 הטיסרבינואה תיירפס ,ןדייל י״כ פ

 842 הימדקאה תיירפס ,ןסיג י״כ צ

 (ינארטמ ףסוי ןב השמל םיהלא תיב :ךותב) ויילש האיציניו ,ןושאר סופד ק

 ןושאר סופד לש *יב חסונ ר

x י״הכ ראש ;תורחא תואסרג דגנכ ,םבור וא ,י״הכ לכ 

 קסהא (א)
 (צ)פסמוג (ב)

 לכד (ג)

 .תואסרגה ייונישל המל ןיב דרפה [

 .תחא המל לש הסרג יונישל הסרג יוניש ןיב דרפה :

 .התרבחל תחא המל לש הסרג ייוניש ןיב דרפה |

 רסח

 .םיירגוסה ךותב תודוקנה רחאל תוטטוצמה םילמה דע רסח ( ...)-

 רחאל ףסונ +

 ינפל ףסו נ ...+

 .טאראפאב תמדוק הסרגל וא םינפל םיהזה תואסרג יקלח לע הרזחב רוציק ...

 הרוקמש ,תיאדיחי ןונמה תפסות (תרוצב םאראפאבו טסקטה ףוגב) #
 טסקטל תפסות וא ,רפוסה ידימ אלש םיילוש תוהגהב וא רורב שובישב

 .טאראפאב אבומ טסקטהו םינפב ןמוסמ המוקמ ;ינונמה אלה
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 י״הככ םתקולחו םינונמהה ירדס לש תינורכניס הלבס
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 םימדוקה י״הכבש הסרגל סחיב םשה לש הסרג-יוניש ( )

 (יכנאה רוטב) וילעמש םשל ההז "
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 (ךשמה) י״הכב םתקולחו םינונמהה ירדס לש תינורכניס הלבט
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 ןייוצ) ץחה ןוויכב ,רחא םוקמב ךא ,י״הכב לולב וילעמש ןונמההש ןייצמ _*
 ("ןחבמ-תואקספ" - תויקלח תויוצבקתה יבגל רקיעב

 (עסוקמ יייבב) דבלב תרתוכב ללכנ ¥

 ךומסבש הדשבש תויח־־ונונמה ךא ןתחש :םנהיג רחאל 1
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 (ךשמה) יייהכב םתקולחו םינונמהה ירדס לש תינורכניס הלבס
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 (ךשמה) יייהכב םתקולחו םינונמהה ירדס לש תינורכניס הלבט
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 (ךשמה) י״הכב םתקולחו םינונמהה ירדס לש תינורכניס הלבס
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 (ךשמה) י״הכב םתקולחו םינונמהה ירדס לש תינורכניס הלבס
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 (ךשמה) י״הכב םתקולחו םינונמהה ירדס לש תינורכניס הלבס
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 (ךשמה) י״הכב םתקולחו םינונמהה ירדס לש תינורכניס הלבס



11 

 כ י "כ

 ודוקינכו וביתככ ,ונושלכ קתעוה (ןלהל ל יייכ ףא והומכו) י״הכ

 .ןושארה קיתעמה ידימ אציש יפכ ,ההגה וא ןוקית לכ אלל ,בכרומה ילבבה

 ׳ ואבש ,תיברעב תוסולגהו תופסותה ,םינוקיתה ,םיבוברשה ,םיילושה תוהגה

 ,ךרוצה תעב תורעה תפסותב ,ףדה תיתחתב ,דוחל ואבוה ,םידחא םיהיגמ ידימ

 .טסקטה תרוקיב אלל ךא

 תעדל ךשפנ לכבו ךבבל לכב רומג הריש קרפ 1 [ב11]

 ךי*נ'יע דגנו ךבילב יתרות רוצנ יתלד לע דוקשלו יכרד 2

 לכמ שדקו רהסו אסח לכמ ךיפ רמשו יתארי אהת 3

 םוקמה לכב גש םוקמ לכב ךמ$ ינאו ןוועו המשא 4

 ךדמלל ךיתכרבו ךילא אובא ימש תא ריכזא רשא 5

 אל ומ$1עב אוה ךורב שדקה ארבש רבדו רבד לכש 6

 ויתארב ידובכלו ימשב ארקנה לכ 3ש ודובכל אליא ארב 7

 רמאש העשב ךלמה דיוד ףאו ויתישע ףא ויתרצי 8

 שי םולכ רמא :וילע ההז ותעד התיה ןילית רפס 9
 •ל *

 עדר׳פצ הנמדזינ יתומכ הריש רמאש םלועב םדא 10
 ז ץ ן ^

 ינאש ךילע ךתעד חוזת לא ךלמה דוד ול הרמא תחא 11

 ינאש הרישו הריש לכו ךממ ריתי הריש תרמוא 1 [א12]

 רמאנש לשמ םיפלא תשלש וילע תלשומ ינא תרמוא 2

 אלו ףלאו השמח וריש יהיו לשמ םיפלא תשלש רבדיו 3

 ףוע הוצמב יתקסעש אליא הריש תרמוא ינאש דוע 4

 בער אוהש העשב □ימה ןמ אליא יתסנרפ ןיא הז 5

 יגמ [שדקו 3 |'מא המ :הירחא האבהו וז הבית ןיב בברש 'א היגמ [הריש 1 [ב11]
 לעמ ו£_ה :בכרומ ילבב דוקינ £ךמע 4 |ךמצע :לכמ תבית לעמ ףיסוה 'א

 דוקינ [הנמדזינ 10 |אבה רוציעה תלפכה ןייצמ ן״יעה לש קריה תעונתל
 דוקינ [עדרפצ |הרבהה לש התמעטה-יא תא ןייצמ קריחל תחתמ וקה :בכרומ

 -יתלב הרבהב (לוגס וא חתפ) הרצק פ• תעונת ןייצמ א״פה לעמ ןמיסה :בכרומ
 £81116 121: 28,ןג6ב7-1ו68ג1<16נ7י האר בכרומה ילבבה דוקינה לע) תמעטומ

 1118־1;0נ7130116 0ע8ב11!18,־1;1נ^ (1617 1ג6וכנ7£118011611 5]כע8.<3116 118,116, 8,.5.,

 ' (1922, ע. 134

 ההגה ןמיס אייהה לעמ [הוצמב |אלא :ינאש תבית לעמ ףיסוה 'א היגמ [דוע 4 [א12]
 -0-ההגה ןמיס] שי תקסוע ינאש הוצס המ :'א היגמ ףיסוה םיילושבו (לוגיע)

 |(םינפב הכומסה ףוע תבית רחאל הפיסוהל שי דחא תביתש רבתסמ) דחא [ףסונ
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 ייי לא הרק תרמוא ינאש הריש איה וז יאו ינלכאו ינלסב 6

 ץראו םימש ןמיס ייי לא הוקו ויבל ץמאיו קזח 7

 םיצרש תוניעמו תורהנ םימ ןיגד ןתיויל רבדמ 8

 דובכ םירפסמ םימשה ןירמוא ןה המ םימש םלא 9

 המ ץרא •ויל1כ עיבי םויל םוי הילוכ השעמו לא 10

 יבצ ונעמש תורימז ץראה ףנכמ תרמוא איה 11

 דגבו וד!ב םידגוב יל יוא יל יזר יל יזר רמאו קידצל 12

 רבדמ הילוכ האולמו ץראה יייל :ודגב םידגוב 1 [ב12]

 הברע לגתו ה^5ו רבדמ םישישי רמוא אוה המ 2

 יייל ודוה רמוא אוה המ ןהידיל :תלצבחכ חרפתו 3

 ןה המ ןיגד לארשי לע ודסח םלועל יכ בוס יכ 4

 םימ הילוכ דובכה לא םימה לע ייי לוק ןירמוא 5

 הילוכ םירידא םיבר םימ תולוקמ ןירמוא ןה המ 6

 םירה דחי ףכ ואחמי תורהנ ןירמוא ןה המ תורהנ 7

 םיללוחכ םירשו ןירמוא ןה המ תוניעמ וננרי 8

 דובכ יהי םירמוא ןה המ םיצרש ךב י^יעמ לכ 9

 יב טייקתוסו :׳א היגמ ףיסוה םיילושבו ההגה ןמיס ד״ויל לעמ [ינלכאו 6
 ןיטישה ןיב ,הביתה לעמ [רבדמ 8 |גו והליכאה ךאנש בער םא 'נש הווצמ

 |תומוהתו םיו :םיילושב ףיסוה ׳ב היגמ [םיצרש |םירה :(?'ב היגמ) ףיסוה
 םליאו םיצרשבש םיגד םיצרש :הביתה לעמ ןיסישה ןיב בברש 'א היגמ [םלא 9

 (בותכה תמלשה) עיקרה דיגמ וידי :הביתה לעמ ׳ב היגמ [הילוכ 10 |םיצרשבש

 ןירמוא ןה המ :האבה הביתה לעמ ןמירה :בברוש הירחאלש חוורב [אילוכ 1 [ב12]
 םירה :(?*,א היגמ) הנוש הביתכב ,דומעה ךרואל ,םיילושב ;(?'ב היגמ) ןיכמ

 רבדמ ריספת :הנוש וידב ,םינוילעה םיילושב [רבדמ (הרובגב רזאנ וחכב
 הכמס :ןיסישה ןיב האבה הביתה לעפ [ןתיויל 3 |(?׳ג היגמ) היירבלא

 םגרת ׳ג היגפ [ןיגד 4 |(ג היגמ) היילע ינודלא לוכ ידלא תוחלא לאקוי
 ילבב דוקינ ףיסוה היגמה [דובכה 5 |םוהלוכ ךמסא :ןיטישה ןיב הביתה לעמ

 הקחמנ הביתה [הילוכ |ף"כ לעמ ץמקו (הלפכה ינפל חתפ) אייה לעמ בכרומ
 |םיבר םימ לע (?)ייי םיערה :(?ב) היגמה םילשה הרושל תחתפ ךשמהבו הילעו
 ילבב דוקינ ינמיס ופסונ [םימ תולוקמ 6 |אמלא :'ג היגמ םגרת לעמ [םימ

 ההגה ןמיס ופוסב [םירידא |(ליעל 5 הרושב דוקינה ףיסומ לשמ תרחא דיב)
 |('ב היגמ) :ייי םוקמב רידא םי ירבשמ :המלשה םיילושה ךרואלו

 םגרת הלפה לעפ [תוניעמ 8 |ראהנלא :ג היגמ םגרת הלמה לעפ [תורהנ 7
 ןויצל הטוהר ןיייש אוהש רשפאש ןמיס ז״ישה לעמ [םירשו |ןויעלא :ל״נה

 'תבית רחאל .(ץמק) ןוילע דוקינ תפסות [ךב 9 | ילבב דוקינב תינמי ןיייש
 םיינמיה םיילושה ךרואל ן(המלשה ןמיס םע) םי :'ב היגמ בברש ,חוורב ,ךב
 ,םש ףיסוה ןכ ומכ ןהב יבשויו לבח ואולמו םיה םערי 'םוא ןה המ :םילשה

 'המ תומוהת :(תומוהתו םי :8 הרוש א12) םדוקה דומעב ןמיסב המלשהל םאתהב
 לעמ םגרת 'ג היגמ [םיצרש |ךירוניצ לוקל ארוק םוהת לא םוהת 'םוא ןה

 |קיקדא לוכי רמחא דוד :הרושה
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 ןירמוא ןה המ םיצרבש םל$ הילוכ םלועל ייי 10

 חרי שמש ןמיס וישעמב שי חמשי 11

 םימשג םיקרב דובכ יננע םירה םיבעו םיבכוכ 12

 רוקמ ךמע יכ רמוא אוה המ שמש םניהיג ןדע ןג 1 [א13]

 יכ ירוא ימוק רמוא אוה המ חרי הילוכ םייח 2

 ׳םוא ןה המ םיבכוכ :חרז ךילע ייי דובכו ךרוא אב 3

 הסנ ותנובתבו ותמכחב לבת ןיבימ וחוכב ץרא השע 4

 םימ ןומה ^ת^ו לוקל ׳מא ןה המ חורה םימש 5

 רסמל םיקרב ץראה הצקמ םיאישנ הלעיו םימשב 6

 ןה המ דובכ ינ$ע ויתרצואמ חור איצויו השע 7
> .. 

 תרשח ותכוס ויתוביבס ורתס ךשח תשי ןירמוא 8

 םימש םיו ׳מא ןה המ םיקרב םיקחש יבע םימ 9

 בוס ׳מא המ םימשג וילגר תחת לפרעו דריו 10

 ונשרדת שפנל ו1קל ייי 11

 לעמ) םיגד :חוורב בתכש ,(?)'א היגמ י״ע תיילדל התנוש א״הה [הילוכ 10
 המ םיצרשבש םיגד :ןונמהה תא איבה םינוילעה םיילושב .(המלשה ןמיס הביתה

 ךינחלשל ביבס םיתיז יליתשכ רינב ךתיב יתכריב הירופ ןפגכ ךתשא ןירמוא ןה
 ןקית 'א היגמ [םיצרבש |תוירבה לכמ םיברמ ינב תרמוא איה ךכש 'מוא שי

 ףסונ ןכ ומכ ;(םיצרשבש־־) ש״ירל ת״יב תוא ןיב ,הביתה לעמ ן״יש ףיסוהו
 הביחה יבג לע ;רורב אל [שי 11 |תואבה תוביתה יתשבו םש ילבב דוקינ

 .וישעב :ןקית היגמה [וישעמב |:ןקיתו ףיסוהש ,'א היגמ תביתכב לארשי בתכנ
 םגרת 'ג היגמ [שמש |םכלמב וליגי ןויצ ינב :םילשה הרושה לעמוחוורב

 ןווכמ) המלשה ןמיס ףוסב [םירה 12 |רמק :ל״נכ 'ג היגמ [חרי | םמש :הלעמלמ
 'ג היגמ [דובכ יננע |חיר חור :תובית יתש ופסונ תחתמ (:וא ?1 הרושב םירהל

 ילוא ןווכמ ,ההגה ןמיס ףוסב ;קרב :ל״נכ [םיקרב |רוהב דער :הלעמל םגרת
 יתשא :ל״נכ [םימשג !(*■א היגמ) תחתמ הבתכנש ,םימער :הביתל

 םיילושב .םנהג :ל״נכ [םניהיג |הנגלא :הביתה לעמ םגרת 'ג היגמ [ןדע ןג 1 [א13]
 יפוגב המלשהה םוקמב אלו ,ןמיסה תמישרמ אוהש) םניהיג רחאל ףסונ םינוילעה

 . [־י] 'פש >נ ׳וכ [ץ]רא דסי המכחב ייי תרמוא הדשה תייחו :(םינונמהה
 [םייח 2 |(?׳ג היגמ) :לס ופרעי םיקחשו ועקבינ תמוהת ותעדב [הנוב]׳תב

 (?)'א היגמ ['מוא 3 :|:רוא הארנ ךרואבו :ןיטישה ןיב םילשה (?)א היגמ
 םיליכשמהו :ןונמהה חא היגה (םכרואל) םיילושבו ם״מה לעמ ההגה ןמיס ןייצ

 ןמיס [השע 4 | :ד ע ו םלועל םיבככ םיברה יקידצמו עיקרה רהוזכ וריהזי
 ןונמה) ןזו המ םיבע :םדוקה היגמה םילשה םיינמיה םיילושבו הביתה לעמ ההגה

 ןמ אל [חורה 5 |(םיבעל היגמה י״ע םחוימ ורקיעמ טסקסה ףוגבש םיבכוכ
 ,(12 הרוש ,ב12 ,ליעל) ןמיסה תמישרב ומכ ,םירה :בתכנ ורקיעמש ענמנה

 ,|ת"יחל הכפהו הדרוג הנותחתה העלצ תיפוסה ם״מה וליאו הכראוה ד״ויה םלוא
 םיינמיה םיילושה ךרואל .םער :היגמה בברש ,חוורב ,הביתה ירחא [וילגר 10

 לגלגב ומער לוק 'א ןה המ םימער :(?)'א היגמ ףיסוה םינותחתה םיילושבו
 ;המלשה ןמיס וז הבית רחאל [,מא |:ץראה שערתו הזגר לבת םיקרב וריאה

 ןמיסל ,רבתסמ ,םחייתמה ןונמה (?)א היגמ ףיסוה ,םכרואל ,םיינמיה םיילושב
 |:התננוכ התא האלנו ךתלחנ םיהלא ףינת תובדנ םשג :(םימשג ןונמהכ) הז

 ,םינוילעה םיילושב ;קופ םיללט :וז הבית רחאל בברש (?)'א היגמ [ונשרדת 11
 קלחב ;םיללטו :ףיסוה (ןמיסה תמישרב) 1 הרוש שארב ןדע ןג תבית ינפל

 ו ישרש ויו הנשושכ חרפי לארשיל לטכ היהא :ןונמהה ףסונ םיילושה לש ןוילעה
 |:ן ונבלכ
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 ירוע תרמוא איה המ ןדע ןג 12

 הילוכ ןמית יאובו ןופצ 13

 מ^א איה המ טניהיג 14

 בוט אל£ הבער שפנו ה^קוש שפנ עיבשה יכ 1 [ב13]

 ה^מנ לותח רבכע הדלוח ברקע שחנ :ןמיס 2

 ךמוס רמוא אוה המ שחנ ןזוא רוגע הנוי לגנרת 3

 תרמוא איה המ ברקע הילוכ ףקוזו םילפונה לכל ייי 4
 ץ •י

 והוללה רמוא אוה המ הדלח הילוכ לכל ייי בוט 5
 ץ

 רמוא אוה המ רבכע הילוכ עמש ילצלצב 6

 אוה המ לותח הילוכ ינתל3! יכ ייי ךממורא 7

 איה המ הלמנ [הילוכ] רשנכ היבגת םא רמוא 8

 :ודסח םלועל יכ רשב לכל םחל ןתונ תרמוא 9

 10 לגנרת תא האור אוהש ןמזב

 11 ויז ימשמ הלגנש אוה רב קה

 12 המ ןושאר לוק םורמ

 13 םירעש ואש רמוא אוה

 14 כה ךלמ הז ימ הילוכ

 ךרואל ןימימ .םינינת :׳א היגמ ףיסוה ןיטישה ןיב ,הביתה לעמ [שחנ 2 [ב13]
 [...שחנ |:תומוהת לכו םינינת ץראה ןמ ׳י תא וללה 8המ םינינת :םיילושה

 לעמ) ברקע :הייח שחנ :המישרה ןמ קלח ׳ג היגמ םגרת םינוילעה םיילושב
 |הםב ןזוא רוגע :הלאמנ :לוחח :רבכע :םריע ןב הדלוח :(ברקע :הביתה

 לעמ .תמעטומ-יתלב 0 תעונת ןייצמ ו״יול לעמ ןמיסה :בכרומ דוקינ [הדלוח
 ,הנוי תבית לעמ ,וירחאל [לגנרת 3 |0ריע ןב :׳ג היגמ ףיסוהו רזח הביתה

 הלעמל בברוש הירחא האבל וז הבית ןיב [הילוכ 4 |רות :׳א היגמ ףיסוה
 |(2 הרוש תוהגה ,ליעל) םינינתה ןונמהל הארנכ םחייתמה ,המלשה ןמיס

 אלו :בותכה תא ׳א היגמ םילשה וז הבית רחאלש חוורבו ןיטישה ןיב [הילוכ 7
 םינותחתה םיילושב ךשמההו םיינמיה םיילושה ךרואל .יל (!)יבויא התחמש

 רבדא המ אא4 ףאו :רבכעל הארנכ םחייתמה ,ןונמה היגמה י״ע ףסונ ךפוהמב
 ,הדרוג הביתה [[הילוכ[ 8 |ישפנ רמ לע יתונש לכ הדדא השע אוהו יל רמאו

 יפלכ ךנואמב םיילושב ךשמההו ןיטישה ןיב ,המוקמב .בר ישוקב הרזחשל ןתינ
 םואנ ךדירוא םשמ ךנק םיש םיבכוכ ןיב םא :בותכה תא היגמה םילשה ,הלעמ
 תחתמ ךשמההו ,ןימישה ןיב ,הילעמו המלשה ןמיס הירחאל [םורמ 12 |׳יי

 ינליא לכ וילע ןיפלזמו םיקידצה לצא בשוי :׳א היגמ םילשה ,ךפוהמב ,הרושל
 ,זזילעמ ןיטישה ןיב [הילוכ 14 |:חירה (?חירמש) חידהש העשב םימשב ןדע ןג

 (ויד םתכ) ואםנה[ו םכי]שאר :בותכה תא היגמה םילשה ךפוהמב הרושל תחתמו
 דובכה ךלמ אביו םלוע יחתפ
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 ל י יי כ

 'גר ץרא דימעי טפשמב ךלמ 'וא רהמ רגד ו [א1]

 .ךיפ ירמא ועמש יכ ץרא יכלמ לכ ייי ךרדוי ׳מוא והמ תיגרופ 2 0
% 

 תישע יכ ךמש הדוא ךממורא התא יהלא ייי ׳מוא והמ ליסח 3 י־
 ש

 לאל ודוה ׳מוא והמ רודס .ןמוא הנומא קוחרמ תוצע אלפ 4 £
* , 

 םירהה לע רואנ המ *ימוא והמ חיס .ודסח םלועל יכ םימשה 5 *:
 ול.

 תימענ .'גו העושי רשבמ םולש עימשמ רשבמ ילגר 6 £
£ 

 םיפנכ ול השעי השע יכ וניניאו וב ךיניע ףיעתה ׳מוא יהמ 7 ׳־
 וד

 ביטמו בוטה ,ימוא והמ דומסא .םימשב ףועי רשנכ 8 §
 *-־ — מ

 ש

 המכחב ייי ־ימוא ןה המ הדשה תייח לכ .'שי לע ביטמל 9 '*

 תינונס רשנו ברוע הנובתב םימש ןנוכ ץרא דסי 10
 בובז

 בשעו םדהו רמתו ןדא לולבש תלובש םחר תבו תיממס 11

 לארשי תא האורש ןמזב ברוע .הדשה יצע לכו הדשה 12

 המ רמאו ארק רמוא לוק ׳מוא והמ הרותב ןיקסוע ןניאש 13

 והמ רשנ .הדשה ץיצכ ודסח לכו ריצח רשבה לכ ארקא 14

 .םיוגה לכ דוקפל הציקה 'שי יהלא תואבצ םיהלא ייי התאו ׳מוא 15

 ךדוא ׳ועל 'לא ייי םודי אלו דובכ ךרמזי ןעמל 'וא והמ תינונס 16
 ס

 ׳מוא והמ בובז .היוללה הי ללהת המשנה לכ 'וא יהמ תיממ* 17

 הלסמ הברעב ורשי ייי ךרד ונפ רבדמב ארוק לוק 1 [ב1]

 םצבקאו םהל הקרשא 'מוא והמ םחר .וניהלאל 2

 ןהמ םימחלש תלובש .ובר ומכ וברו םיתידפ יכ 3

 .ייי ךיתארק םיקמעממ תולעמה ריש רמוא 4

 יכ ינעל הליפת ׳מוא והמ םירועשלש תלובש 5

 תלובישה לכ ראשו וחיש ךופשי ייי ינפלו ףמעי 6

 ופטעי םיקמעו ןאצה םירכ ושבל ׳מוא ןה המ 7

 רמוא והמ לולבש .ורישי ףא ועעורתי רב 8

 .שמש וזח לב תשא לפנ ךולהי סמת לולבש ומכ 9

 םדהו הטיש זרא רבדמב ןתא 'מוא והמ ןדא 10

 זראכ חרפי רמתכ קידצ ׳מוא והמ רמת 11

 דוהדוה
 תפיכוד

 והמ

 ׳וא

 םלובישה :וא םילובישה:ל הארנכ ןקות [תלובישה :6 הרוש [ב1]



 ץוצענה תחת ׳מוא והמ םדה .אגשי ןונבלב 12

 רמוא אוה המ הדשה בשע ׳גו שורב הלעי 13

 .רעי יצע לכ וננרי זא וב רשא לכו ידש זולעי 14

 .םירמוא םה המ ללכב הדשה יצע לכ 1

 םירהה ןולבות םולשבו ואצת החמשב יכ 2

 םכינפל וחצפי םכינפל וחצפי תועבגהו 3

 המהב .ףכ ואחמי הדשה יצע לכו הנר 4

 רומחו רוש הרוהס הקד המהב האמט הסג 5

 לעושו בודו באזו יראו למגו ליפו סוסו 6

 אוה המ האממ הסג המהב .□יבלכו 7

 םוקי וידבע םד יכ ומע םיוג ונינרה רמוא 8

 .ומע ותמדא רפכו וירצל בישי םקנו 9

 .תרמוא איהמ הרוהס הקד המהב 10

 .םתובילב םירשילו םיבוסל ייי הביסיה 11

 לכאת יכ ךיפכ עיגי ׳מוא והמ רוש 12

 ׳מוא אוה המ רומח .ךל בוטו ךירשא 13

 חצנהו תראפתהו הרובגהו הלודגה ייי ךל 1

 הלודגב סוס .ץראבו םימשב לכ יכ דוההו 2

 םהינודא די לא םידבע יניעכ הנה ׳מוא והמ 3

 ייי לא וניניע ןכ התרבג די לא החפש יניעכ 4

 ובר המ ׳םוא והמ ליפ .וננוחיש דע וניהלא 5

 ץראה האלמ תישע המכחב םלכ ייי ךישעמ 6

 גאשי םורממ ייי ׳מוא והמ למג .ךיניינק 7

 והונ לע גאשי גואש ולוק ןתי ושדק ןועממו 8

 ייי ׳מוא והמ ירא .הנעי םיכרודכ דדיה 9

 האנק ריעי תומחלמ שיאכ אצי דובגכ 10

 באז .רבגתי ויביוא לע חירצי ףא עירי 11

 היפרגוטיד [םכינפל וחצפי 53 הרוש [א2]

 (םדוקה ןונמהב הלולכה הביתה לש) היפרגוסיד [הלודגה :2 הרוש [ב2]
 הארנכ הקחמנ ןקיחעמה ינפב דמעש קתועב ףפוח םוקיממ ילוא העבנש

 .ומצע רפוסה ידיב
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 לע רוש לע עשפ רבד לכ לע *ימוא והמ 12

 וירעו רבדמ ואשי ׳מוא והמ בוד ׳גו רומח 13

 שארמ עלס יבשוי ונ ורי רדק בשת םירצה 1 £א3]

 ותיב הנוב יוה ׳מוא והמ לעוש .וחוצי םירה 2

 .םנח דבעי והערב םפשמ אלב ויתוילעו קדצ אלב 3

 .הלועב הירק ןנוכו □ימדב ריע הנוב יוה ׳ואו 4

 הכרבנ הערכנו הוחתשנ ואב *ימוא ןהמ םיבלכ 5

 ןב היננח ׳רלש ודימלת הייעש .ונשוע ייי ינפל 6

 הנמשו םינומש הזה ארקמ לע הנעתמ היה אסוד 7

 ועדי אל שפנ יזע םיבלכהו ןהב בותכה 'מואו תוינעת 8

 ינפל הריש ורמאש םולכ ׳גו םיעור המהו העבש 9

 הייעש ול ׳מאו םימשה ןמ ךאלמ ול הנענ דימ הבקה 10

 ודוס הליגש םוימש אסוד ןב היננח 'רלש ודימלת 11

 ךותמ תא םדו רעב םשל ודוס הליג אל איבנה קוקבחל 12

 ךאלמ ךל הקרזינ התא לודג םדאלש ודימלתש 13

 ׳רלש ודימלת הייעש .ךלצא ינוחלישו םימשה ןמ 14

 לארשי ינב לכלו ןהב בותכש םיבלכ אסוד ןב היננח 15

 'גו המהב דעו שיאמל ונושל בלכ ץרחי אל 1 [ב3]

 ןתאווצב תושעל וכז הבקה ינפל הריש ורמאו 2

 ׳תכ הליאשה התואלו תוזוזמו ןיליפתו םירפס 3

 'ר ׳מא .ושפנ תורצמ רמוש ונושלו ויפ רמוש 4

 [ ]רושמו הכוז םוי לכב וז הריש קרפ ׳מואה לכ רזעילא 5

 ןרש זא .לארשי ינבו השמ רישי זא ׳נש אבה םלועל 6

 .אבה םלועל ורישיש ןכימ רישי זא אלא ןכ ׳מאנ אל 7

 דמועה םדא לכ ׳מוא בקעי ןב רזעילא ׳ר 8

 הניכש וליאכ ומצע תא ןימזיש ךירצ ותליפתב 9

 ינימימ יכ דימת ידגנל ייי יתיוש ׳נש .ודגנל היורש 10

 קרפ ׳מואה לכ ׳וא לודגה רזעילא ׳ר אינת .טומא לב 11

 םלועה ןב אוהש וילע דיעמ ינא םוי לכב וז הריש 12

 םייקתמ ךדומלתו דמלל הכוזו דומלל הכוזו אבה 13

 ערה רצימו ער רבחמו הער ןיעמ לוצינו ודיב 14
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 ינ יממו ער ןכשמו הער השאמו ער עגפמו 15

 תומילו הזה םלועל הכוזו ןיקיזמ יניממו תיחשמ 1

 שי יבהוא ליחנהל 'נש .אבה ^קועה ייחלו חישמה 2

 הרשעו תואמ שלש אירסמיגב שי .אלמא םהיתורצואו 3

 וליאכ ׳תכה וילע הלעמ וז קרפ רמואה לכו .תומלוע 4

 רפסב דיוד ׳מאש תוחבשותו תוריש לכ רמאש 5

 םויו םוי לכב וז הריש קרפ חבשמה לכ .טילית 6

 ויביואו חבזמה יבג לע ןברק בירקמש שיאל המוד 7

 ׳אנש םניהגלש הנידמ לצינו ויתחת םילפונ 8

 וניהלא ייי םשב ונחנאו םיסוסב הלאו בכרב הלא 9

 .ריכזנ 10

 ןלע ןתעד .ןלע ןרדהו ךלע ןרדה 11

 אלו ןנימ ישנתית אל ןלע ךתעדו■ 12

 ןידה אמלעב אל ךנימ ישנתינ 13

 ׳מאו ׳מא םלועל ייי ךורב .יתאד אמלעב אלו 14

 .ןמאו ןמא םלועל ייי ךולמי 15



 תיתרוקיב הרודהמ
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 הריש )קרפ

 {[החיתפ]

 (ג)(א)

 ררמשלר יתרות יתלד תא רומשלו יכרד תא תעדל ךשפנ לכבו ךבבל לכב ורומג

 אסח לכמ ךיפ רומש יתארי אהת ךיניע דגנו ךבלב םיש יתרות יקוחו יתוצמ

 £— ןועו המשא לכמ ךמצע שדקו רהסו

 אמסב תילגרמ...- :א ]רומג |*כ ׳םא המ+ :א [הריש |ס(ב)- :כד,בקה :א [(ג)(א)

 יתלד תא ^ דוקשלו :קא [רומשלו |א תעדל :הא [תא תעדל |ב ריאמ 'רד

 רומשלו |כ יתלד :ד הרות יתלד :ק ילכיה תותלד :בה יתותלד לע :א [יתרות

 [ךבלב םיש יתרות |(ד ךדמלל...-) כד- :ב יתוצמ רומשו :קהא [יקוחו יתוצמ

 :א [ךיפ 1 ב ךבבלבו ידוקפ רוצנ :בק ךבלב יתרות רצנ :ה ךבלב רוצנ :א

 |ב- :א [שדקו |^^ק...היהא ינאו המשאו+ :* [אטח |ק ךנושלו+

 ה המשאו זועו ^^אטח ^ [ןועו המשא

 ׳ ג רואיתב םשרנ ,291 'םמ ,ןקיטוב םיירבעה י״הכ לש ינמסא גולטקב (1)
 תובורק םיתעל םיסופדב .דיחי ןושל ופוג י״הכב .תועטב "הריש יקרפ"

 י״הכב רבדה ןכו ,ז״ית גארפ ,ישילשה סופדה ןמ לחה ,"הריש יקרפ"
 ',הנושארה תירבעה היפרגוילביבב רפסה לויעב םג "הריש יקרפ" .םירחואמה

 ףא ויתובקעבו ,58 'סמ ,בס 'ע ,ם״ת םדרטשמא ,םינישי יתפש ,םב יתבש
 ,איידיח םלוא ,1224 ׳םמ ,499 'ע ,מ"רת ,אנליוו ,םירפסה רצוא ,בקעי ןב
 "הריש קרפ" 147 'םמ ,בס ׳ע םירפסה תכרעמ ,ג״ירת ,אנליוו ,םילודגה םש

 םיגילפמה תוחפסנה לש תואסרגה לכב םג "הריש קרפ" דיחי ןושל .ןידכ
 .ש״פ ףוסב ןלהל ןייע ,ותרימא חבשב

 לכמ אלא ,תוהז םילממ אקווד עבונ וניא 1101ב060־1;616ו1י50נב .החיספ (2)
 ,רוואניו ןייע ,הרזחבו קתעומה י״הכל ספוטה ןמ העונתה תעב רחא ןורכז

 קיתעה קש חיננ םא יסופיט ןוטיולטואמוה ונינפלש ןכתי םלוא ,361 'ע
 .ןלהל ותסרג הוושה ,ה ןיעב ספוטמ

 .היגמה תפסות כב "ךמצע שדקו" (3)

 ?היפרגוטיד (4)

 .דחא ףוריצכ י״הכב קתענ ,(ןלהל) עדרפצהו דוד סרדמל םדוקה ,הז רמאמ 1

 ,ש״פמ יטנתוא קלחכ שרדמה לש ותוירוקמב קפס ליטהל השקש דועב םלוא

 ירבד אלא אוה ןיא הרואכל .אוה ירוקמ הז רמאמש ,רעשל ,הרואכל ,ענמנה ןמ

 םה םילולכש יפל. ,א״י-׳יה האמל םדוק ךא) רתוי רחואמ ש״פל ופסונש החיתפ

 :םייאנח םירמאמ ינש לש יתוכאלמ ףוריצ לש ךרדב ,(כב רבכ
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 אל ומלועב ה״בקה ארבש רבד לכש ךדמלל העש לכבו 2םוקמ לכב ךמע היהא ינאו

 .3(ז,גמ היעשי) ׳וגו ויתארב ידובכלו ימשב ארקנה לכ ׳נש ודובכל אלא וארב

 :ק ךלתש םוקמ לכב :ב םוקמ לכב :הא ]]העש לכבו םוקמ לכב |ב- :א ]]היהא

 (אכ,כ חומש) ךיחכרבו ךילא אובא ימש חא ריכזא רשא םוקמה לכב בש םוקמ לכב

 רבד לכמו הניבו לכש ךדמלאו :ד המ לכש ךדמלל :בהא ]]רבד לכש ךדמלל |כ

 אל |דבק- :בהא [ומלועב |ב רובדו רובד רכש ךדמלל :ק המ לכש עדוי יוהו

 וינפל חבשלו ודובכל םא יכ :ק...םא יכ... :(ארב)כהא [ודובכל אלא וארב

 [ו]יתארב ידובכל בותכש ומכ ^ [...ארקנה לכ ׳אנש |ד וארב ודובכל :ב

 ב ^(ד,זט ילשמ) והנעמל ['ה] לעפ לכ ביתכו [ו]יתישע ףא ויתרצי

 םעמ ושבתשנש ,ילבבבש אתיירבב ריאמ 'ר ירבד טוטיצ אלא וניא הז קלח 2

 לכב רומג [ב תחיתפ הוושה] ריאמ 'רד הימופב אלגרמ" :י״הכ תוקתעהב

 :דל,ח ילשמ הוושה] יתרות תותלד לע דוקשלו יכרד תעדל ךשפנ לכבו ךבבל

 תזוזמ רומשל םוי םוי יתתלד לע דוקשל יל עמש םדא ירשא

 דגנו ךבלב יתרות רוצנ [(י״הכב רומשל/דוקשל ףוליחה רוקמ והז ילואו) יחתפ

 ינאו ןוועו המשא לכמ ךמצע שדקו רהטו אטח לכמ ךיפ רומש יתארי היהת ךיניע

 .(א״ע,זי ׳רב) ״םוקמ לכב ךמע היהא

 ודובכל אלא ארב אל ומלועב ה״בקה ארבש המ לכ" :אי,ו תובא הוושה 3

 םג הוושה ."ויתישע ףא ויחרצי ויתארב ידובכלו ימשב ארקנה לכ רמאנש

 אל ורמא" :184 'ע ,ג״כשת ,םילשורי לדנאמרקוצ 'דהמ ,ה ,ב אמוי אתפסות

 ה״בקה ארב אל ורמא" :ךשמהב ןכו ."...׳נש ודובכל אלא םלועה תא ה״בקה ארב

 .[ב תסרג הוושה] "והנעמל 'ה לעפ לכ 'נש ודובכל אלא

 הבכרהה ןאוה יתוכאלמ (תמדוקה הרעהב רכזנהו ל״נה) םירמאמה ינש ףוריצ

 םהירשקו ,ןיטולחל המותס תינשרד הקדצהב 'ךדמלל' רשקה תלמ תרזעב תישענ

 רמאמה לש תינשרדה הבחרהל ונתעד תא ןחינ אלש דע ,םיקפקופמ םיארנ ש״פל

 ינשה רמאמהש ,חכוונ ,ךכל ונתעד ןתינשמ .ןושארה לש תרחא הלבקהלו ,ינשה

 ש״פ תינבתל דאמ הבורק הרוצב האירבה י״ע ארובה סוליק ןינעל שרדמב שרדנ

 ("ודובכל") דובכ ןושל ןיא .אובמב רבכ ךכ לע ונדמעש יפכ ,וינונמה ןכותלו

 ה״בקה ארבש המ לכש אצומ התא .והנעמל ׳ה לעפ לכ ד״הה" :סוליק אלא ובש

 ארב ןושארה םויב .ונוצר ןהב תושעלו ודובכל אלא ארב אל תישארב ימי תששב

 ינש םויב...לא דובכ םירפסמ םימשה...'אנש םארב ודובכל םה ףא ץראו םימש

 'ג םויב...וחוא ןיסלקמ ויהיו םיכאלמה םש ודמעיש וארב ודובכל עיקר

 ורישי ףא ועעורתי רמאנש ה״בקהל ןיסלקמ םיאשדהש וניצמו תונליאו םיאשד

 םשמו...םימה ארב ןכו...רעיה יצע לכ וננרי זא רמאנש תונליאה ףא ןינמו

 *ודובכל תופוע ארב ׳ה םויב...תורואמ...םיבר םימ תולוקמ רמאנש הלוע וסולק

 .(א,זי ׳רפ ר״ומש) "והנעמל ׳ה לעפ לכ יוה...ודובכל תומהב ׳ו □ויב...

 לש המותסה תפסותה ןבות ףא התעמ .ד קרפ ,א אובמב ןייע ש״פל הלבקהה לע

 י רוקמה לע י״הכ ראשמ רתוי אוה רמוש ןושארה רמאמה תסרגב םגש יפכ :ב
 תא שרפמ ףאו ,(ותחיתפו) שרדמה לש אפיסה לע אוה זמרמ ןאכ םג ןכ ,םודקה

 וניא הז רמאמ ,התעמ רומא ."וינפל חבשל ודובכל םא יכ" :סוליקה ןינע
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 (ג)(א)

 ותעד החז "םילת רפס םייסש העשב יכ ה״ע לארשי ךלמ דוד לע וילע ־ ורמא

 — םלועב הירב שי םולכ םימלועה ןובר וינפל ׳מא וילע

 דוד :ק ל״זח ורמא :ב ורמא :טהא [וילע ורמא |(ב)- :כד,בסקה :א [(ג)(א)

 |ב העשבש :א [העשב :ה יכ :א [יכ הייע |כ...ךלמה דיד ףאו :ד...ךלמה

 |בה םיליהת :(כ ןילית^ [םילת |ד...ב ותלפת טייסש :כ רמאש :א [םייסש
 <׳ץ ^ ׳ד _

 |ה *ובל סיגמ היה :ב החנ :כ 'ההז ותעד התיה :ד 'אהז :קטא [ותעד החז

 לש ונובר :דא [םימלועה ןובר |ב ה״בקהל :קה ה״בה ינפל :בדט- :א [וינפל

 הירב :ב הירב לכ :זהא [םלועב הירב (בק ה— :א [םולכ |כ- :בקסה םלוע

 בד םלועב םדא :ח ימ :ק ךמלועב תארבש

 ינונמהש םשכ .ש״פבש האירבה ינונמהל המוד השיפת אוה יוור אלא ,ש״פל רז

 זומירו דוביע ,רוציק השעמ אוה ףא ,העודי תבחרומ תונשרד לע םיססובמ ש״פ

 .ינשרד רמוה לש אוה

 ורוביחו ש״פל ותוכייש רשפ תא ריבסהל השק ,תמא ,ןושארה רמאמל רשא

 טוטיצ לש תניינעמה הלבקהל תעדה תא תתל יואר םלוא .ינשה רמאמל יתוכאלמה

 תולכיהה תורפסמ קהבומ יטסימ טסקט ,הבר הבכרמב לאעמשי 'ר םשב הז רמאמ

 ש״פ ףוסבש תוחפסנל הליבקמ ןושלל םוקמ תברקב ,(4 'םמ ,6 'ע ,*ז0■ ,םולש)

 ןיא םא .א״ע,ד ,א״פרת ,םילשורי ,בויאסומ ׳דהמ ,המלש הבכרמ האר ,(ש״ע)

 תורפס יגוחל רמאמה לש ורשקל זמר ןאכ שי אמש ,ונינפל תירקמ הלבקה

 .ס״פ לש יטסימה ויפואל ףסונ זמרו ,תולכיהה

 .תמדוקה הרעהה סאר האר 4

 ורוקמ לש שרופמ ןויצב ינועמש טוקליב אבומ הז שרדמ לש ןושארה וקלח 5

 וילע ותעד החז םילהת רפס םייסש העשב ךלמה דוד לע ורמא" :"הריש קרפ"

 עדרפצ ול הנמדזנ יתומכ הריש רמאש םלועב רבד שי םולכ ע״שבר .וינפל רמא

 השמח וריש יהיו...רבדיו רמאנש...ינאש ךילע ךתעד חוזת לא ולהרמא .תחא

 שרדמה תא איבמ טוקליה .(םפחת זמר ,א״פר יקינולאש ,םילהתל ש״קלי) "ףלאו

 ןמ תאזו ,"היוללה הי ללהת המשנה לכ" :ו,נ"ק ,םילהת 'םב ןורחאה קוספה לע

 .שרדמב שרופמכ ,הז רפס םייס דודש ,העש שחרתמ השעמה רוגסש םושמ םתסה

 ךכיפל .ש״פ לש יזכרמה ןויערה תא םנמא אטבמ םילהתב קוספ ותוא ןכ ומכ

 ש״פ יכ ,(135 'ע ,ז״טשת ,ביבא-לת ,והיעשיל יש ;ךותב) עדיבא ל״י רבוס

 םוקמ לכמ .יל הארנ וניאש רבד ,םילהת לש ןורחאה קוספה לע שרדמ אוה

 םחוימו ש״פ ינונמה ףוגב לולכ ('וגו המשנה לכ) םילהת לש ןורחאה קוספה

 .(ש״ע ,(ג) חסונב תיממס ן(ב)(א) חסונב הדלוח) םיארבנה דחאל

 קלחה לש דוביע שי וב ףאש אלא ,הז שרדמב שומיש השענ רהוזב סגש ,הארנ

 אפיסה ןמ ותארוהבו ונכותב קוחר אל יכ םא ,הנוש ךשמה וא ,דבלב ןושארה

 ,בכר ג״חב דבוע ןושארה קלחה ,םירחא םיקוספב שרדמה רשקנ רהוזב .ש״פבש

 תוצח ינאו תועש ׳ד דע םינשי ברעמו חרזמ יכלמ לכש ינא דיסח אלו" :ב״ע

 ךמרג חבשמ חא המל היל רמאו עדרפצ היל ןמדזא דימ...ךל תודוהל םוקא הליל

 ."הימק הנגנלו היל אחבשל אנביכש אל איליל לכ אנאו...הליל תוצח רמימל
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 תימצע הברקהו שפנ-תוריסמ לש המוד ןויער םיכרוכ רהוזב םירחאה תומוקמה

 ...יניע ומר אלו יבל הבג אל" :(ןלהל האר) רחא ורוקמש אלא ,ךשמהב ש״פבכ

 םולכ ע״שבר (רמא הוהו) הרהנ ףיכ לע ליזא הוהד אחעשב דוד רמא ארק יאה

 אל דוד ל״א עדרפצ היל חנמדזא יתווכ יוראמל חבשמו ידואד 'םלעב נ״ב הוה

 ץרשו ביתכד יראמד ארמימ לע יאפוג תירסמד ךנמ ריתי 'ידבע אנאד האגתת

 .וביכש אלב אמויו איליל רמזמו חבשמ אנאד ותו .הומקוא אהו םיעדרפצ רואיה

 דח אמוי" :ב״ויכ .(ב״ע,בלר ג״ח רהז) "...הבג אל דוד רמא אתעש איההב

 תרמשמבו ...ינא דיסח יכ ...רמא...רהנה ינפלמ ופוג חינהל ריהנ דוד הוה

 רתי אנדיבע אנחנא םיעדרפצה ורמא...ה״בקהל םיכאלמה םע ןגנמ ינא תישילש

 .םירצמב ארונתב ארונב אנפוג ןידקומ ןניוהד...אוה ךירב אשדוק לידב ךנימ

 "םיעדרפצב ודיבעתאד והיבלב ורמא 'ירזעו לאשימ 'גינח ןיתפכמ ווהד אתעשבו

 תינבתב םתרימא ףא תשרדנ םש ב״ע,טכ ב״ח רהז םג האר .(ב"ע,הע שדה רהז)

 "היורל ונאיצותו םימבו שאב ונאב ירמא ווה יאמו" :ש״פ ינונמהל המוד

 םיעדרפצה לש םמצע-תברקה לע ינשרד רמוח ןאכ ךרכ רהוזה .(בי,ום 'הת)

 ימור שיא םודית שרד" :אתיירבה הוושה .ש״פב שרדמה לש אשירה םע םירצמב

 ואשנ שאה ןשבכל םשה תשודק לע [[ןמצע] ורסמש הירזעו לאשימ היננח ואר המ

 ביתכ םשה תשודק לע ןיווצמ ןיאש םיעדרפצ המו םיעדרפצמ ןמצעב רמוחו לק

 ןיווצמ ונא...םח רונתהש העשב...ךיתוראשמבו ךירונתבו ...ולעו ואבו והב

 סילהת שרדמ םג הוושה .(ב״ע,גנ 'םפ) "המכו המכ תחא לע םשה תשודק לע

 ךותל ןמצע תוכילשמ םיעדרפצה ויהש דמלמ..." :ןינע ותואב ב,חכ רומזמ

 םיעדרפצה לכ ,ה״בקה םהל ערפ המו ,ה״בקה לש ומש שדקל תודרויו ,רונתה

 ,הפירשל ןמצע ורסמש ינפמ ,ותמ אל רונתל ודריש ןתואו...ותמ םירצמבש

 'דהמ) "...רואיל ודריו רונתה ןמ םייח ולע ךכיפל ,ה״בקה לש ותרזג םייקל

 וליפא שחנ י״ע ׳יפא יתוחילש השוע ינא לכב" :שרדמב ןכו .(229 'ע ,רבוב

 ןמ עירופ היה ךאיה עדרפצה ילוליאו ...עדרפצ י״ע וליפאו ברקע י׳יע

 ...ןיעדרפצה ן יאב...ךיתוראשמבו ךירונתבו" ,(א,י 'רפ ר״ומש) "םיירצמה

 "...ו״ק הירזעו לאשימו היננח ואשנ םיעדרפצה ןמ...רונתה ךותל ןידרויו

 .(רתוי םירחואמ םישרדמב תונוש תוליבקמו ב ,םש,םש)

 ןיא ש״פבש ,הדבועה תפלאמ תימצעה הברקהה ןויערב תטלובה הברקה תורמל

 ,שרדמ אבומ ס״פ ףוסבש ,ךכל ךתעד ןת תאז םע .םירצמ תוכמ תשרפל רכז

 םיבלכ לס םרכש ראובמ ובו ,םחתופה הז שרדמל הלבקהב םינונמהה תא םתוחה

 .םירצמ תאיצי תורוק ךותמ

 תורוסמב םג ונא םיאצומ עדרפצהו דוד שרדמ לש אשירל דאמ המוד רופיס

 ןיב תרחאו ,עדרפצהו דוד ןיב חיש-וד שוריפב תנייצמ ןהמ תחא .תויברע

 8,1 1)8נ111ע1ז3 9׳1 ־28.7ס׳^פנב; זייע *ןיינע ותואב ךאלמ ןיבל דוד

8, 200108108,1 16x10011, 17 ■*•.3.0•. .187^8.?, 11, 1/011<1011, 1908, 

 םישרדמה קפס אלל םיעקושמ ,ירימדלא איבמש ,תרחא תרוסמב .ע. 215-216

 הרואכל המותס תרוסמ יפ לע .םירצמב םיעדרפצה לש םמצע-תברקה רבדב ל״נה

 רשאב ,ויחבש תרימאו ללה תרישל םהירוקרק תא השעו םיעדרפצה לכל לאה למג

 עדרפצה לש ללהה תריש תרבסומ ןאכ .(215'ע ש״ע) שאל המצע הליטה עדרפצה

 ירימדלא] .ש״פ חא םתוחה שרדמב םיבלכה רכשל הלבקהב ,םירצמב התברקה רכשכ
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 ול הרמאו תחא 8עדרפצ ול הנמדזנ העש התואב ינממ רתוי הריש [!] רמאיש
9 10 

 לכש אלא דוע אלו ־ךממ רתוי הריש תרמוא יכנאש ךילע ךתעד חיזת לא דוד

 תשלש רבדיו ׳נע לשמ םיפלא תשלש [!] וילע תלשומ יכנא תרמוא יכנאש הריש

 אלא דוע אלו (בי,ה א םיכלמ)11 [ףלאו השמח וריש יהיו לשמ] (־יוגו) םיפלא

 תופועב שי דחא ןימ הב תקסוע יכנאש הוצמ המו הוצמב תקסוע יכנאש

 ךינפל רמאש :כד יתומכ הריש (ד ךינפל) רמאש :הא [ינממ רתוי הריש רמאיש

 תוחבשותו תוריש תרמואש :ם ינומכ הריש רמול תעדוי/עדויש :ב ינומכ הריש

 התיהו :ה 'סא :x £ול הרמאו :דה דימ :קא [העש התואב 1ק ינממ רתוי

 חוזת :א [חיזת |ס- :ה לארשי ךלמ+ :כדב ךלמה+ :קא [דוד |ד ול תרמוא

 :בהא [הריש |ב ךכ לכ ךמצעל :ס- :א [ךילע |בהבוט קיזחת :ה םיגת :םכדק

 ^ ^בח (תלשומ ינא...)- :>< [...רתוי |ק תוחבשותו תוריש :םד- :כ הרישו*

 :ד לכ לעו :קס לכ :א [לכש |כד- :x [אלא דוע אלו |כ ^^ריתי :א [רתוי

 ינא...ינאש :א [יכנאש...יכנ אש |כה הרישו+ :א [הריש |כ לכו :ה לכ לעש

x\ 1* [לשמ |ב ^ךילע :קד הילע :כחא [וילע |ק תלשממ ^ [תלשומ 

 x^ [תקסוע |א ינאש :א [יכנאש |כ דועו :[אלא דוע אלו |ק םילשמ

 ךממ רתוי+ :ק הלודג+ :הד תחא+ :כא [הוצמב |כ יתקסעש אלא הריש תרמוא

 איה וזו :ה...ינאש הוצמה איה המו :א [הב תקסוע יכנאש הוצמ המו |0^'׳ב

 ןימ |ב הוצמה איה המ :ט הוצמ המו :*כ תקסוע ינאש הוצמ המ :ק...הוצמה

 ףוע [שי] :ד דחא ףוע שיש :ק 'א ןימ םיה תפשב שי :הא [תופועב שי דחא

 | ב דחא ףוע :ס שי דחא ףוע :[*כ] כ [דחא]

 .טסקטנוקב םילמ יתש תוהז בקע תיסופיט החיספ (1 )

 .ריתי ילבב דוקינב תדקונמ הביתה (2)

 .הילע ל״צ ,שוביש (3)

 .כ לש ירוקמה וחוסינ יפ-לע המוקמב הניאש איה היגמה תפסות "אלא" בב (4)

 .אדירג אוה שוביש ךכיפל ,ייהוצמה איה המו" ךשמהב ךא ,תוצמב :םרוג ב (5)

 וילע האר .רתוי םימודק תורוקמ עפש איבמ אוה ךא ,1405-1344 טינשב יח

 $188-180 'ע ,ז״טשת םילשורי ,ב ,ארקמה תוצראב יחה ,רמייהנדוב 'ש

 ,71 ,גרבצניג טג האר וללכב שרדמה לע .[,ז. ^סנבס^ע■!, 0311>13 9, ע. 33-43

 .84 הרעה ,263-262 ׳ע

 האר ,בורל ר״ב שרדמבו םידומלתב אוה חיכש רבכו ,אוה םודק הז ביתכ 6

 .7676 'ע ,הדוהי־ןב ןולימ

 תסרג הוושה .םירחא תורוקממ םג עודי הז שרושב א״הל ת״יח ןיב ףוליחה 7

 תופסות ,םיורק 'ש םג האר ;234 'ע ,הז ךרע ,עיירת ,ןילבול ,ךורעה

 תואסרגה יפוליח האר םלוא .חז ךרע ,170 ׳ע ,ז״צרת ,אניו ,םלשה ךורעה

 .ךשמהב ׳חוזת' תביתל
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 הרצמ איה רז ינלכואו ינלטרנ בער אוהש העשבו סימה ןמ אלא ותסנרפ ןיאש

 אמצ סאו םחל רהליכאה ךאנרש בער םא ׳אנש המ םייקל הב תקסרע יכנאש 1 2

 רשאר לע התרח התא םילחג יכ ׳מראר (אכ,הכ ילשמ) [םימ ר הקשה] ('וגו)

 .13ול רנמילשי אלא ךל סלשי ירקית לא .(בכ ,םש םש) [ךל םלשי 'הר] ('וגו)

 (ג)

 ׳ה לא הרקר ךבל ץמאיו קזח 'ח לא הרק :הרמרא יגאש הריש איה רזיאר

 ^^.(די,זכ סילהת)

 :ק...םא יכ :כטהא [םימה ןמ אלא |כ [!] יתסנרפ ןיא הז ^ [רתטנרפ ןיאש

 ...העשהש :קחא [בער אוהש העשבו |ב ץראה ןמ אלו םימשה ןמ אל :ד ינממ אלא

 י נ לי•1־*נ :א [ינלכואו ינלטונ |ט בערשכו :ב בער אוהשכו :כ...העשב :ד

 יכנאש הוצמ איה וז |[ב ףוס] ב יתוא לכואו ול תנמוזמ יכנא :כ ינלכאו

 |בטד- 5ק הוצמה איה וז :ה םוי לכב...ינאש הוצמה איה וזו :א [הב תקסוע

 |ד תחא המשנ יב םייקתמו :כ 'נש הווצמ יב םייקתמו :קטהא [רמאנש המ םייקל

 כט~ : ^קהא [ךל ו גמילשי ...םילחג יכ 'מואו | ד- ;ץ [...בער םא

 ד ינא הריש המו :כ [ינאש הריש איה וזיאו |ד :כ [(ג)
* 

 .ןטמל הוושה ,ארמגה ס״ע הארנכ ףסונ (1)

 בצ םג ללכנ הרישה ירמוא ןיב .שייפ ףוגב ,רב םג עיפומ הז ןונמה (2)
 הדבועה ,עדרפצ םשה לוגלג ׳בצ' םתסה ןמ .(ג)ב עדרפצה ןונמה ונונמהש
 וישובישמ ללכ־ךרדב יקנה ,ר לש ותצובק־־תת ןב ,םב וז ןוגכ הריש ןיאש

 י״כבו םיסופדב .ןאכ תועטב ודוסיש ,לוגלג ןכא יכ ,החיכומ ,ר לש
 דוד שרדמ יפ-לע ,םינונמהה ראש ןיב עדרפצ תריש הפסונ םנמא םירחואמ

 בער םא גאוה התריש חסונ ,העודי התיה (א) תסרג קרש יפל ךא ,עדרפצהו
 ,םדרטשמא סופדב הנושארל) םירחא םיסופדב .'וגו □חל והליכאה ךאנוש

 ךתוכלמ דובכ םש ךורביי :שרדמל רשק אלל ,רחא ןונמה עדרפצ תרמוא (ב״נת
 •ג״כת תנשמ ,146 יול ףסוא ,גרובמה י״כ - רוקמה ו4;"דעו םלועל

 1 1*061/^, ■£1־8x118,18 0116 1*וג1*011נב8נ116מ. (111: האר םשה לע ינושל ןויד 8

 סס רכזנ 34. <16 ¥0§1נ/ נ?101*116§1\ג111, ]?8,1*13, 1909, ע. 391-399)

 .398 ׳ע ,ש״ע ,תודחא תורעה םע שייפב שרדמה ףא

 יבר אבש השעמ" :לשמל הוושה ,םימודק תורוקמב העודי תירופסה תינבתה 9

 רהנ תפש לע לי יממו ...היהו ובר תיבמ רודג לדגממ ןועמש 'ר ןב רזעלא

 הוושה] וילע הסג ותעד התיהו הלודג החמש חמשו [!רהוזה תואסרג הוושה]

 .(ב״ע-א״ע ,כ תינעת) ...דחא םדא ול ןמדזנ .הברה הרות דמלש ינפמ [!ה תסרג

 המלו ,ןושארה םדא םע וארבנש םישמרו םיצקש ולא..." :ע״רד תויתוא םג הוושה

 ול רומא וילע םדא לש ותעד חוזת םא ה״בקה רמאש ינפמ ומע וארבנ
 >׳

 וארבנש ךתומכ ןה אלה םישמרו םיצקש היחו המהב ירהש ךילע ךתעד חוזת לא

 ,ג״ישת ,םילשורי ,ב ,תושרדמ יתב ,'ב חסונ ,רמייהטרו 'דהמ) י,...'נש ךמע

 .(בית ׳ע

 !,הלמנה השעמ" ,יחרזמ ורוקמש ,שרדמה תא ריכזמ ונויערבו ותינבתב רופיסה



- 26 - 

 ינומכ םלועב שיא" ןיאש האגתמ "האירבו היח ינימ לכ לע" ולישמה 'הש המלש

 איהש תנעוט הלמנהו ,"ויתוירב לכ לע ינלישמהו...המכח ה״בקה ול ןתנש

 ןושארה חסונה הוושה] "ךמצעב האגתת אלו" רסומ ול הפיטמו ונממ הלודג

 • .(26-22 'ע ,ה ,שרדמה תיב ,קעניללעי) [ליעל רהוזב

 ימואלניב וויטומ אוה ול הליהת יריש הרשו הארוב תא תחבשמה עדרפצה 10

 3. 1נב0פ11> 8011, -111<16* 01 האר .תודגאו םע ירופיסב חוור

 25-ה תרגיאה הוושה . 111-£01£;61*8.1הג1־6 , 00]כ611118£611, 1955-8, 3 214.17

 !י. 1)161162*161, 'דהמ ,(םירוהטה םיחאה) אפאצלא ןאו׳חא יבתכ ןיב [21=]

 1)61־ 311*611; 29913011611, ג16נב301ב 112111 111611־, 361־1111, 1858, ע. 115-116

 111161• 1111(1 116113611 ע־01־ 16111 ^0111§ 161־ 0־6111611, יצירטאיד 'דהמב רוקמה)

 םומינולק לש ירבעה דוביעב עדרפצה רואית םג האר .( 161ע21§, 1881, ע. 71

 רעש ,ם״שת ,םילשורי ,יקסבורופוט 'דהמ ,םייח-ילעב תרגא ,סומינולק ןב

 הבריו םויו הליל ויהלאל ריש הברמו ,תוחבשתה בר" ;ו״ע 'ע ,י קרט ,ינש

 'ע ,י קרפ ,ישימח רעש ןכו) "םימ יגלפ לע םיברעב הלהתהו םירהצב הלפתה

 תויוכזל רשקב ירבע ינשרד רמוח םומינולק בליש ירבעה ודוביעב .(ונק ,דנק

 םהמ דחא .םלמגש םידסח ינשמ לארשי ינב לע דובכ תלבק ול שיו" :עדרפצה

 םימה איבה אוה םידשכ רואב ןמחרה דידי םהרבאל שוכ ןב דורמנ ךילשהשכ

 ורזעש תמאה איבנ םרמע ןב השמ ימיב רחא םעפו .ותובכל שאה לע סקיריו ויפב

 םיישרדמ תורוקמב "ןושארה דסח״ה רוקמ תא יתאצמ אל] ."ומעו הערפ בירחהל

 ,רודואית ׳דהמב תוליבקמה לכו ,ו ,דמ 'רפ ר״בב ןשבכה רופס האר .םימדוק

 ,טלשורי ,ג ךרכ ,ז,וט ךל ךל 'רפ ,תישארבל המלש הרות ,רשכ ;435 'ע

 .[644-642 'ע ,ח״צרת

 םיינשרד תורוקמב וילע המוד הרוצב שרדנ ,המלש לע רמאנש ,הז בותכ 11

 לשמ םיפלא תשלש רבדיו ביתכד יאמ אנונמה בר רמא" :לשמל הוושה .םיבר

 "לשמ םיפלא תשלש הרות לש רבדו רבד לכ לע המלש רמאש דמלמ.*.וריש יהיו

 ,רבוב 'דהמ אמוחנת :םיבר םישרדמב תצקמב הנוש חסונבו ;ב״ע,אכ 'ריע)

 ;מ״רת אניוו ,םולש שיא ׳דהמב ם 'ע די ר״ספ ;די תקה ,היימרה ,אנליוו

 םחוימ - הנוש הרוצב - ריכבא שרדמ םשבו (גכ,ז ר״הק ;ג,טי 'רפ ר״דמב

 ויפמ אצוי היהש רובדו רובד לכו היה רומג קידצ חלשותמ ורמא" :חלשותמל

 ףא אבומ ;במ זמר תישארב ש״קלי) "ה״בקה לש וחבשב םילשמ ל״ר לשומ היה

 .(דועו 3םם1¥111 'ע ,ג״סרת ,אקארק ,רבוב ׳דהמ ,תישארב תדגאב

 הז רופסב שי" :עדיבא ריעה רבכו ,תולבקה ונידיב ןיא הז ןינעל 12

 רסומה לש לוק תבמ רתוי הזב שיו .ידוהיה רסומל םאתהב אלש המינ

 לע םישרדמה הוושה םלוא .(135 'ע ,והיעשיל יש :ךותב) "יטסידוב ידוהה

 .5 הרעה ליעל ,םירצמב םיעדרפצה לש טמצע-תברקה
4 

 ר״ב) שרדמב הבג לע ברקע ריבעהל החולשה עדרפצ לע רופיסה סג הוושה

 .(קבלא-רודואית 'דהמב 80 'ע ,ז,י 'רפ



 - 27 ־

 ןיב הלא םיקוספ םישרוד םש ,א״ע,בנ הכוס - הנורחאה תפסותל רוקמה 13

 חיכוהל םנמא יושע ליעל םאראפאב ןויעה ."ר״הציל ול שי תומש העבש"

 יחמק לאומש .דבלב (א)ב הז רוקמ ןורכז יפ-לע הררגנ וז תפסות יכ

 ,(!וז תפסות וחסונב איבמ וניא יכ םא) וז הלבקהל שפתנ ירוגילאה ושוריפב

 .םש ארמגה יפ-לע ערה רציכ "דחא ףוע" ראבמו

 .םשה שודיק לע המצע-תברקה לשב םתסה ןמ 14
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 [םי נ ו גמה]

 (ג)(א)

 םימשה : (1)15. םירמוא םה המ םימש

 וידי השעמו לא דובכ םירפסמ

 םויל םוי 16.עיקרה דיגמ

 הלילל הלילו רמא עיבי

(2) 
 .(ג-ב,טי םילהת) ' ׳תעד הוחי

 [םירמוא םה המ |(ג)הא [(ג)(א)

 םימשה |כ ן י רמ ו א ןה המ :א
 (ר) ״-

 רמא ןיא+ :כ דה [...םירפסמ

 םש) םלוק עמשנ ילב םירבד ןיאו

 (ד,םש

 (ב)

 םימשה :15^םירמוא םה המ םימש

 דיגמ וידי השעמו לא דובכ □ירפסמ

 16.(ב,םי םילהת) עיקרה

 :א [םירמוא םה המ |קסב(ב) [(ב)

 הריש המ :ג םירמוא םה הנר המ

 [...םירפסמ םימשה |0 םירמוא

 ׳הל םימש 0ימשה+ :^ק0^(ב)

 ,דיק םילהת) םדא ינבל ןתנ ץראהו

 (7) ב (זט

 :הרישה רמוא ןויצ רחאל י״הכב םינונמהה לכ לש הליגרה תינושלה תינבתה (1)
 .תורמוא ןה המ - םיתעל ^>תרמןא איה המ^רמוא אוה המ ,םירמוא םה המ

 ,:ק״תעל םרוג ד .(ה םימעפל ,3לםד) רמוא והמ :ביתכה לבוקמ םידחא י״כב
 םיברו דיחי ,הבקנו רכז תורוצ ןיב הנחבהה ;הבקנלו רכזל) םירמוא ןהמ

 .יהמ :תרצוקמ הרוצב ףא תחא םעפ שמתשמ ל .(י״הכב דימת תמייק הניא
 .םיפוגהו םינימה לכל רוציקכ א״המ תוביתה ישאר דאמ םיחיכש םידחא יייכב

 ונתרודהמב .דבלב םירמוא ,תרמוא ,רמוא :םיתעל םיסרוג קו .(סמגא)
 ,םימודקה םיינושלה תורוקמה יפ-לע ,והמ תרצוקמה הרוצהו ,האלמ ןושל

 .י״הכבש ביקע-יתלבה חסונה לע ריעהל ילבמ

 םג חוור םהמ םיברב ךא ,םיבותכה לש אלמ טוטיצ י״הכב גוהנ ללכ־ךרדב (2)
 טוטיצ דב .דימת אלמ טוטיצ צ־ובב .יקלח טוטיצב 'וגו רוציקב שומישה

 םישמשמ יקלחו אלמ טוטיצ לכחב .ב״רדב אלמ טוטיצ קעסמזהב .דימת יקלח
 םיתעל ,'וגוכ״רדב םרוג א .הילוכ :אוה בב רוציקה ןויצ .הווש הדימב

 עצמאב תובית ירוציק םימעפלו ,רוציק ןויצ ילב םיקוספ יאצת קר איבמ
 ךרדב יקלח וא אלמ טוטיצ גב ."׳וגו הנוע הצרנ יכ 'בצ 'למ יכ" :קוספה

 לא טימה לע 'ה לוק" :םיגד ןונמה לשמל .תורצוקמה תוביתה^לש ת״ר לש
 .פב ףא ךכו ,[םיבר □ימ לע 'ה םיערה דובכה =] "ר״מעיהה

 ןיאו ,'וגו לא...םימשה :ןייצמ אלא ,םיקוספה ינשב םנמא שרפמ וניא ד (3)
 ,רעשל שי ,בל אוה בורקש יפל ךא ,ךומסה קוספל םג ןווכתנ םא תעדל

 .ךכל ןווכתנש

 ?רתי-טוטיצ (4)

 י״הכב אוה יוצמש םושמ קר אל ,רתוי ירוקמ תויהל יושע (ג)(א) חסונ (5)
 תוצובקה ןיב המכסהה ללגב קר אלו ,(כ) הזינגה ללוכ ,רתוי םימודקה

 עיפומ ,(ב) חסונמ רדענה ,ינשה קוספהש יפל אלא ,(ג) - (א) תודגונמה
 ןונמהש ,תנתונ תעדה .(ג)(א)ב רסחה ,[הליל-] םוי ןונמהכ (ב) לש י״הכב

 קוספה לש ונכת יפ-לע) יתוכאלמ ןפואב םוי ןונמה רצונו לצופ םימש
 יתש תא גיצהל שי ,םוקמ לכמ .(שדוחמה וסוחיי תא םלוהה ,ינשה

 *דוע המ ,טוטיצה תומכ לש תוטנאיראו לאכ ןהילא םחייתהל אלו ,תואחסונה
 .ןושארה קוספה קר רכזנ שרדמבש

 י■ ומכ (ןלהל) הליל-םוי ינונמה םהב ןיאש ,הדבועה ךא ,(ב)ל םיפרטצמ קס (6)
 םתסה ןמ תעבונה ,איה תירקמ תופרטצהש ,החיכומ ,(ב)ל דוגינב ,(ג)(א)ב

 קט ירפוס וטקנש ,רוציקמ וא ,יקלח טוטיצב וקפתסהש ,תורוקממ הקתעהמ
 • םמצע

 .תיתוכאלמ זוריח-תפסות םתסה ןמ .תיאדיחי הסרג (7)



 ־ 29 -

 תיאגתה תורפסה ןמ - רמוא והמ - דיחי ןושלב ללכ ךרדב העודי תינבת 15

 -יפ-לע .םידומלתב* תותיירבבו הכלה ישרדמב ,אתפסותב ,הנשמב הייועמו

 ךרד .בותכה אלא 'אוה'' ןיאו ,בותכה טוטיצ ךרוצל (דיחיב) איה תשמשמ בור

 ח,ד םידי ;(רמוא והמ ותונקזב...רמוא והמ ותורענב) די,ד ןישודיק :לשמ

 תונוש תותיירבב .(רמוא והמ תמשמ) ו,י הטוס אתפסות ;(רמוא והמ הקלשכו)

 ,תוכרב חוסינל רקיעב אלא ,דבלב בותכה טוטיצ ךרוצל אל וז תינבת האב

 ,(רמוא והמ בוט חרוא) א״ע,חנ ;ב״ע,המ ;ב"ע,חכ 'רב ןוגכ ,תורימאו תוליפת

 תעברא תתיירבמ תינבתה העודי רמואה ירבד טוטיצ ךרדכ .דועו ב״ע,ל ה״ר

 .חי,אב אתליכמב הרוקמש ,חספ לש הדגהב םינבה

 .םירמואה ירבד טוטיצ ךרוצל תורידנ □יתעל תינבתה הייוצמ טיבו ןושלב

 תעשב" :ה,ד הכוס ;(םילשורי תונב) "תורמוא ויה המו" :ח,ד תינעת הוושה

 ."לבאה תיבב םירמוא םה המ" :ב״ע,ומ 'רב ;"ןירמוא ןה המ ןתריטפ

 םלוא .םימשה תריש לע רבדמ וטושפכ בותכה םירחא םיבר םינונמהכ 16

 ארב ךכ..." :סוליק ןינעל שרופמב קוספה תא םישרוד םידחא םישרדמב

 •לא דובכ םירפסמ םימשה 'אנש ןינמ .ותוא םיסלקמ ויהיש ץראו םימש ה״בקה

 האר ןב,י 'רפ ר״בד) "םימשה וניזאה 'אנש ןינמ .ןתוא קתיש השמ אבש ןויכ

 ."...ותוא ןיסלקמ םימשה ויהיש ה״בקה רזג" חסונה םש די,ג ר״הק םג

 דמל התא ןאכמ ןינכיסד עשוהי ר״א םימשה וניזאה" :ד,םש ר״בד םג הוושהו

 והוסלקו ןיסלקמ תויהל ןארב..." :םילהח שרדמבו .("ןזאו בלו הפ םימשל שיש

 "...ותוא ןיסלקמ םהב רשא לכו םימשהש םשכו ,'וגו םירפסמ טימשה 'אנש

 רחואמ יטסימ שרדמבו .(538 ׳ע ,א״נרת ,אנליוו ,רבוב ׳דהמ ה,המק רומזמ)

 ה״בקה ארבש ןינמו" :(51 'ע ,111 ,םולש האר) הבכרמה תורפסמ באושה ,רתוי

 'דהמ ע״רד ב״א) "'וגו לא דובכ םירפסמ םימשה 'נש הריש ןינעל טימשה תא

 ,ונדמלי-אמוחנת ידירשב .(12 'ע ,ג ,שרדמה תיב ,'א אחסונ ,קעניללעי

 רמוא רפקה רזעלא 'ר" :'גדירבמק י״כ ךותמ ךברוא א״א הנורחאל םסרפש

 לא דובכ םירפסמ םימשה 'נש וסלקל הפ םהל השעו...םימשה תא םיחלאה ארבשכ

 תורעה ,ןלהל םג הוושה .(16 'ע ,א ,(ו״כשת) (זט) ו ,די לע ץבק) "'וגו

 .ריכבא שרדמ םשב אבומש המ ,ץרא ןונמהל
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 (ג)(א)
17 

 האולמו ץרא ׳הל :תרמוא איה המ זרא

8 1 
 ףנכמ .(א,דכ םילהת) הב יבשיו לבת

 רמאו קידצל יבצ ונעמש תורמז ץראה

 ודגב םידגב יל יוא יל יזר יל יזר

9 1 
 .(זם,דכ היעשי) ודגב םידגב דגבו

 (ב)
 ¬ו ד

 ץראה 'הל :תרמוא איה המ ץרא

8 1 
 םילהת) ־הב יבשיו לבת האולמו

 .(א,דכ

 ףנכמ...ץראה 'הל | (ג)מ(א) [(ג)(א)

 ...ץראה ׳הל...ץראה ףנכמ [...ץראה

 ...ץראה 'הל :^ד...ץראה ףנכמ :כ

 תורהנ לעו הדסי םימי לע אוה יכ+
 ...ץראה ףנכמ ' ׳(ב,םש םש) הננוכי (2)

 לעו הדסי םימי לע אוה יכ...+ :ז

 (ב,םש םש) הננוכי תורהנ

 ^בפסוג [(ב)

 הטמשה דבש אופא ןכתי ;לכושמ םיקוספה רדס ד לש םודקה ותצובק־ןב ,כב (1)
 תסרגכ ,ינשה קוספל קר הבחרה םיישרדמה תורוקמב םוקמ לכמ .ךשמהה לש

 ,ד חסונו (ב) חסונ לש איה הבכרה השעמ הלופכה הסרגהש ,חינהל השק .ד
 הלצפתה םיקוספה ינשזאעב תירוקמה הסרגה יכ ,תעדה לע לבקתמ ,ךפיהל אלא

 .דלו (ב) חסונל

 .ךומסה קוספה לש תררגנ תפסות (2)

 .רדסה לוכישב ךא ,ל״נכ (3)

 הדוהי 'רל דובכה רפסמ טוקילב ןונמהה יקוספל רשק אלל ץראה חריש לע 17

 :ר״ב שרדמ םשב ,לאירזע ר״ב םהרבא ׳רל םשובה תגורעב אבומה ,דיסחה

 ןוצר תושעל התצרש ץרא המש ארקנ המל 'בר ׳רבב ׳ירמא דובכה רפסב ׳תכ"

 םדוק הריש תמדקמ תאש ךייח ,ינוצר תושעל תמדקה תא ה״בקה הל 'מא ,הרצוי

 רידהמה ריעמש יפכ .(161 'ע ,סייצרת ,םילשורי ,א ,ךברוא א״א ׳דהמ) ״םימשל

 שרדמב םיאצמנ שורדה ךשמהו אשירה יכ םא ,ר״בב אפיסה תא אוצמל ןיא םש

 שרדמב האר רחא בותכ דוסי-לע םימשה םע תחא הפיפכב ץראה סוליק לע .(ש״ע)

 .תמדוקה הרעהב ,םילהת

 קוספה .םיישרדמ תורוקמב תינשרד הבחרה וא הלבקה ןיא הז ןונמהל 18

 םירמוא ויה םייולהס רישה הוושה .ץראה 'הל :ורמוא םשב זרחנ

 .(א״ע,אל ה״ר ןד,ז דימת) ןושאר םויב מ״היבב

 :ירופיצב ארפק רב לס ותשרדב הרוקמ הז ןונמהל תינשרד-תירופיסה הבחרהה 19

 . ןידה תדימ הרמא גוגמו גוג בירחנסו חישמ והיקזח תוסעל ה״בקה סקב״

 אל ךינפל תוחבשוחו תוריס המכ רמאש לארשי ךלמ דוד המו ע״סבר ה״בקה ינפל

 . והשעת ךינפל הריש רמא אלו וללה םיסנה לכ ול תישעש היקזח חישמ ותישע

 הריש ךינפל תרמוא ינא ע״שבר וינפל הרמאו ץראה החתפ דימ םתתסנ ךכל חישמ

 תורימז ץראה ףנכמ רמאנש וינפל הריש הרמאו החתפ חישמ והשעו הז קידצ תחת

 הז קידצל השע ונויבצ ע״שבר וינפל םלועה רש רמא 'וגו קידצל יבצ ונעמש
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 המצ• יחמ דע יל יוא יל יוא איבנ רמא יל יזר יל יזר הרמאו לוק תב החצי

 לש המושיר .(א״ע,דצ *,הנס) ',ודגב םידגוב דגבו ודגב םידגוב הרמאו לוק תב

 ותעיסו והיקזחל אוה יאנג םייפפ יבר םושמ אנת" :ךשמהב םש ףא רכינ וז השרד

 ר״שהש םג האר) "...ףנכמ רמאנש הריש הרמאו ץראה החתפש דע הריש ורמא אלש

 ןינמו" :ל״נה השרדה לע םתסה ןמ ךמתסמ ע״רד ב״אב יתיצמתה רמאמה .(ח,ד

 "'וגו ץראה ףנכמ 'אנש ,הריש וינפל תרפוא ץראה תא ה״בקה ארבש םוימש

 .(12 ׳ע ,ג ,שרדמה תיב ,קעניללעי 'דהמ)

 םינואגה תבושתב הלולכ ,תיססימ הארנה יפכ ,תניינעמ תינשרד תרוסמ

 אלא השודק םירמוא י״א ינב ןיאש םינואגה תבושתב בותכ" :תופסותב תאבומה

 הריש רמוא אוה ףנכ לכו דחאל םיפנכ שש תויח יבג (ו היעשי) ביתכד תבשב

 ע״ש ונובר םוקמה ינפל תויחה ׳ירסוא חבש עיגישכו לוחה ימי תששב םויב תחא

 הריש ינפל רמואש דחא ףנכ דוע יל שי םהל בישמ ה״בקהו ףנכ דוע ונל ןיא

 קוספה שרדנ םש ארמגב ,ץראה ףנכמ ה״ד ,ב״ע,זל 'הנסל 'םות) "..,ףנכמ רמאנש

 ,1204 דרופסקוא י״כ ,םמרוומ רזעלא 'רל תוליפתה 'יפב םג זמרנ ןרתא ןיינעל

 .(תבשה םויל ריש רומזמ לע

 ןיינעל קוספה תא תשרודה תרחא תירופיס השרד תאבומ ריכבא שרדמ םשב

 ליחתהו םישמש ינש ול ויהש ךלמל ד״המל" :םימשה תרמז םע התכרוכו ץראה תרמז

 ץראהו ,לא דובכ םירפסמ םימשה רמאנש םירמזמ םיפשה...הכוב דחאו רמזמ דחא

 • ךאלמ ןיאו הניכש ויזמ ןינהנ ןהילע רשא לכו םימש ע״שבר וינפל הרפא ,הכוב

 ילעש המ לכו רחא ידיב ינוזמ תילחש ינא ,ןירמזמ ןה ךכיפל ןהב טלוש תומה

 ׳ הדיתע תא ףא יארית לא ה״בקה הל רמא .הכוב ינא ךכיפל ןהב םלוש תומה ךאלמ

 ,והילא ןואגה ןב םהרבא ׳רל םילעפ בר) "...ץראה ףנכמ ביתכו...רמאנש ,רמזל

 ריכבא שרדמ יטוקילב םג ןכו .ד זמר ש״קלי ךותס ,133 ׳ע ,ד״נרת ,אשראוו

 .(341 'ע ,(ג״פרח) אי רחשה ,רבוב לש

 ז,א ר״הק האר ,חישמה תומיב םיתמה תריש ןינעל קוספה שרדנ רחא שרדמב

 .(ב״ע,ג אנליוו ׳דהמ)

 לש תימויה םתריש ןיינעל הז קוספ השרד ,הארנה יפכ ,המודק תיטסימ תרוסמ

 -ןגב ה״בקה לש ולויט רואיתל התוא הרשקו) ןדע ןג ירדח לע םינוממה םיכאלמה

 ןגב םירדח םישמחו ףלא תואמ שלש ׳בח 'םא" :(לוגנרתה תריש ,ןלהל האר ,ןדע

 דחא לכו...לאירהב לאירונ םהילע םישילש הששו הנופמ ךאלמ רדח לכבו ןדע

 שרדמכ הנושארל ספדנ) "׳וגו ץראה ףנכמ ׳אנש ןדע ןגב םוי לכב הריש ןתונ

 ירבעה קלחה] השמל הלהח :ךותב רדנלדירפ י״ע ש״הישל ימינונא ידרפס יטסימ

 הנורחאל .(56-55 'ע ,ו״נרת ,איספל ,[ודיינשגייטש 'מל לבויה רפס לש

 אוה ,אפורה הירכז ,ה״זרה לש ושוריפכ חפאק ׳י י״ע ההוזו ולוכ םסרפתנ

 :האר .(ו״טה האמה תליחת) ןמיתמ ץפחה שרדמ לעב ביבטלא ןאמילס ןב איחי

 ׳ע ,ב״כשח ,םילשורי ,חפאק ׳י ׳דהמ ,םיקיתע םישוריפ םע...חוליגמ שמח

 הבכרמה תקיטסיממ הז שוריפ-שרדמ לש ותביאש לע .הל-דל ׳א - טסקטה ,וס-גי

 .(10 הרעה ,39 'ע , ^0■ ,םולש לצא מ"ם האר ,ןמרבילו ןייסשרומרמ ודמע
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 (ב)

 הלילל הלילו רמא עיבי םויל םוי :רמוא והמ םוי

 ^.(ג,מי םילהת) 20העד הוחי

 ךתנומאו ךדסח רקבב דיגהל :רמוא והמ הליל

 ^.(ג,בצ םילהת) 2^תולילב

 .(א,הל היעשי) 21תלצבחכ חרפתו הברע לגתו היצו רבדמ םוששי :רמוא והמ רבדמ

 :(ב) [(ב)

 םירצה} וירעו רבדמ ואשי :א £...םוששי |^2^פ תויח :ו תורבדמ :א £רבדמ

 ואשי+ :^0 (אי,במ היעשי) 22[וחוצי םירה שארמ עלס יבשי ונרי רדק בשת
 ' ׳ק..•וירעו רבדמ (4)

 תריש לוציפ יייע תיתוכאלמ הכירע ךותמ הפסונ םויה הרישש תורשפאה לע (1)
 םתסה ןמ ,דוסי לכ אלל הפסוה הליל תריש .(5) הרעה ,םימש האר םימשה

 דרופסקוא י״כב ןכאו .םויה תרישב רבכ רכזנה ,דמצה תא םילשהל ידכ
 ןיא •םוי חריש קר המשרנ ,(ב)ו ק לש היצנימטנוק וב שיש ,0עע. 740

 • .םמצע םינונמהל תוינשרד תובחרהו תולבקה םג

 -תת ןב ,ו רדסל האוושה ךםם-לע .ןלהל ןייע ,'הדשה תויח׳ל הנווכה (2)
 . ןיאש רבתסמ ,'הדשה תיח׳ תריש רחאל (חו)רבדמ תריש ובש ,פ לש ותצובק

 .ול םדוקה הרישה רמואל רבדמ תריש הסחוי היטעבש ,החיספ אלא ןאכ

 רבדמ ןכו"?תופםונ תוריש ףא ךרוכ] ץראה חריש לע שוריפה ךותב בלושמ (3)
 וננרו וציקה רמאיו הריש אשי רבדמהש לשמ ךרד לע רמא...רמוא אוה המ

 ןיא דע תואלפנו רקח ןיא דע תולודג השוע (טי,וכ היעשי) רפע ינכש
 םע האוושהה .£הלא תוריש ףא שרד שוריפה ךרדב אמשו .״(י,ט בויא) רפסמ

 ¬לע בותכב בותכ רימה ק״שרש ךכ לע העיבצמ (ןטמל) םיישרדמה תורוקמה
 שרדמב רתוי טלובה קוספב ותריחב .םהינש תא ללוכה ינשרדה רוקמה יפ

 .תלבוקמה הסרגה לש התונמיהמ תא אקווד החיכומ

 ,תורחא תורישמ םג הארנש יפכ ,וינפל היה םש ןכתי וא ,שרדמה יפל ךכ םרג (4)
 .ש״ע ,תורהנ תרישב ותסרג ןוגכ

 רחואמ ופסונ הלא םינונמהש ,הארנ .םהירמוא תומשב םיזרחנ םיבותכה 20

 .ליעל חסונה תרוקיב הוושה ,רתוי

 רבדמה הזה קוספה רמא היכרב ׳ר...ןורשה תלצבח ינא" :א,ב ריישהש הוושה 21

 ןייובח םלועבש תובוט לכש .ינא ביבחו רבדמ ינא רבדמה רמא .ורמא

 ."היצו רבדמ םוששי 'אנש .הריש וינפל רמואו םיבוט םישעמ ביטרמ ינאו...יב

 ןכיה ימע חא הבזעאו םיחרוא ןולמ רבדמב יננתי ימ" :רתוי תירופיס השרדבו

 ׳ אישנל •עלס יבשי ונרי רדק בשח םירצח וירעו רבדמ ואשי 'אנש סלקתמ יתייהש

 ותוא ומדקו הבירח ריעל סנכנ...וחרבו הנידמה ינב ותוא וארו הנידמל סנכנש

 'המדיק הברח רבדמב אב...וינפלמ חרב םיל ה״בקה אבשכ ךכ...ותוא ןיסלקמ ויהו

 לכמ יל הבוט ריעה וז :רמא .עלס...רבדמ ואשי 'אנש ותוא הסליקו ותוא

 ׳אנש םכותב ה״בקהש םיחמש וליחתה הכותב רדו היסנכ הנוב ינא הב תונידמה

 רבוב ׳דהמ ,ב ,רבדמב אמוחנת םג הוושה ןב,א 'רפ ר״דמב) "היצו רבדמ םוששי

 .(םש תורעההו 4 'ע
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 .(א,חיק םילהת) ודסח םלועל יכ בוס יכ "הל ודוה :רמוא והמ 'ןתיול 24־ 23(1)

6 2 27 
 םיבר םימ לע 'ה םיערה דובכה לא םימה לע ׳ה לוק :םירמוא םה המ םיגד

 .(ג,םכ םילהת)

 ^כ ןיגד :א [םיגד |כ ^2^לארשי לע+ [...ודוה

 לוה ידלא תוחלא לאקוי הכמס :כב ןיסישה ןיב תבברושמ תיברעב הסולג (1)
 י םלועה לכש תוחלא הנוכמה גד) הילע ינודלא

 'הל תדוהבו ללהב ונעיו :הצחמל ההזה בותכה יפ-לע הרגשאבש היגולוטבט (2)
 .(אי,ג 'זע) לארשי לע ודסח םלועל יה בוט יכ

 .(םלוכ םיגדה) םוהלוכ ךמסא :ןיטישה ןיב תבברושמ תיברעב הסולג (3)

 .תמדוקה הרעהב אבומה ינשה רמאמה הוושה 22

 1. 10ויז, 11נ?8ג118180116 האר ויוהיז לע .גדל הנווכה ומוקמ יפ לע 23
 1ו11ע0}בנ18111611 (1נב: 1י6 313 0111־ 111; 211 !!©נדש&נבנב 00116113 70 06 5111־1; 31;8§,

 1912, ע. 338-340); 1. 16^301111, 1)16 20010§16 163 18,111111(13,

 .1יע8נב^1ן1מ^ 8.11., 1858, 110. 178-179

 וניא ןתיולל וסוחיי רשפ ךא ,ארובל אוה ללה ריש בותכה לש וטושפ 24

 .רורב

 ןתיול ןהמ ארבו םימו רוא הייבקה לטנ ישימח םוי" :ןנוכ שרדמ הוושה 25

 ׳דהמ) "ןתיול לש ויריפנס לע ולוכ םלועה לכ הלתו םיה יגד לכו ותשאו

 0. 1)8ו/ץז1<10ו״ז102 רבכ ריעה ךכ לע ;26 'ע ,ב שרדמה תיב ,קעניללעי

 תרשע שרדמב םג ב״ויכו (ליעל י״הכ רואית האר ,כ י״כ לע ולש היצטרסידב

 .(63 'ע ,א שרדמה תיב) תורבדה

 םירמוא ויה ישימחב...ע״ר םושמ רמוא הדוהי 'ר אינת":םיגד חבש לע 26

 םיגדו תופוע ארבש םש לע ונזוע 'אל ונינרה [שדקמה תיבב םייולה]

 הסג המהב ('אל ונינרה) הז ןונמה תרמוא ש״פב .(א״ע,אל ה״ר) "ומשל חבשל

 .(ןלהל האר) האמט

 רחא קוספ םיגד םירמוא תאז תמועל .הז בותכ םירמוא םיגדש ונאצמ אל 27

 ברדכ והורמא םיבש םיגד םלועל 'ה תמאו רמוא ןתנ 'ר" :דומלתבש השרדב

 טולפ םי לש רשל ה״בקה ול רמא...ירמ רב הבר שרדדכו...אנ וה בר רמאד ,אנוה

 ׳םפ) "םלועל 'ה תמאו ורמאו םי לש םיגד וחתפ העש התואב...השביל ןתוא

 .(ב״ע,חיק



- 34 - 

 (ב)(א)
 28 (ו )

 תולוקמ :םירמוא םה המ ׳םימי

 רידא םי ירבשמ םירידא םיבר םימ
20 

 .(ד, גצ םילהת) "ה םורמב

 פסמגב ^(א) [(ב)(א)

 (ג)

 םימ תולוקמ :םירמוא םה המ 28^םימ

 םיבר ירבשמ םירידא םי םדרמב רידא

 29־ה (ד,גצ םילהת) *

 |(4)ר (3)כך סי 'מוא ןה המ םי

1-1
 

־,
—■י
*

 

 םערי לבת ואולמו םיה הב יבשויו

 ^50 (ז,חצ 'הת)

 יתש בותכב תועיפומ המצע הרישב .אוה ךרע-לק ףוליח סימי/פימ ףוליחה (1)
 הרמשנ םוקמ לכמ .דחא ןבומב ןה תושמשמ ןטמל~ם ישרדמב ףאו םי־םימ םילמה
 ,םימי תריש דבלמ הנוש םימ תריש הלולכ ,ןלהל , (ב)ב .(ג)ב 'םימי' תסרג

 .ןאכ םימ/םימי לש םיינשרדה תורוקמל רשק אלל

 .'םימי' שוריפב ףא...תורמוא 'םימה' ק שארבש ש״פ ףוגב (2)

 .אמלא :תיברעב תוסולגה ףיסומ םשר םימ תבית לעמ (3)

 ינפל דוע העיפומ הז רדס-עורפ י״כב) דוחל םימ תריש (ב) לכב ומכ ,וב (4)
 יפכ ,'םימי׳ לש שוביש אלא ןאכ ׳םימז' ןיא םתסה ןמו ,(ל״נה םימי תריש

 .פ ותצובק-תח ןבב ,ןידכ ,'םימי' הסרגהמ רבתסמ םגש

 'םי' תבית בברשו ,ןכל םדוק 'ןמיס׳ה תמישר ילושב ףא 'םי' ףיסוה היגמה (5)
 .ןונמהה תא םילשה םיילושבו ,המלשה ןמיס םע םימ תריש רחאל ,טסקטה ףוגב
 םירחא םינונמה ףא בברשו ףיסוהש ,היגמה לשמ איה תיטרפ המלשהש קפט ןיא

 יתש תא ריכה םתסה ןמ .םהירמוא םשב דימת םיזרחנה ,םיעודי-יתלב
 ,וינפלש י״הכב 'םימ' אצמש יפלו ,לבוקמה ןונמהל סיסי/סימ תואסרגה

 .םוליקל הבורק הארוה וב שיש בותכ זרחו ,ותעדמ 'םי' ףיסוה

 רתויב ןיינעמ רוקמ ש״פבש ןונמהל רשק אלל םימה וא םיה סוליק לע 28

 לזא אבא רבהייח יבר" :תישעמ תיטסימ וא תיגאמ המינ ול שיש ,ימלשוריב

 ןנחוי יבר היבג אתא ןהלש ןיסומרות ריתהש םוחנת רב אנמ יברל חכשאו רוצל

 היב תעגפ אלו ל״א...םוחנת רב אנמ יברל חיחכשא ל״א ךדיל עריא השעמ המ ל״א

 ןובשח ,ינב ואל ול רמא .לודגה םיה תא קתמל עדוי אוהו אוה לודג םדאל״א

 ןה ןארוב תא ןיסלקמ םימהש העשבו עדוי אוה םימ

 האירדנסכלאד יאכז 'ר .אוה לודג ןובשח ןוב יבר יב יסוי ר״א...ןיקתמתמ

 .(ח״ה,ב"פ ז״ע 'ורי) "הינימ התפלי תיעב וליאו הל עדי הוה

 ;ב״ע,חס ןיטג ;ב"ע,דע ב״ב האר ,"םי לש רש" תודחא םימעפ רכזנ םידומלתב

 .גי"ה,ז"פ ׳הנס 'ורי

 (האבה הרעהב ,ןלהל) ןונמהה לש תוינשרדה תובחרהל תוליבקמהו תורוקמה לכב

 .היבוברעב םישמשמ םהו 'םימי׳ל 'םימ' ןיב הנחבא ןיא

 איה ןהבש תטלובה .םיישרדמ תורוקמב תובר תוינשרד תובחרה הז ןונמהל 29

 םונירדאב השעמ" :םילהת שרדמב ומצע בותכה לע תיתדגא-חירופיסה השרדה

 לש ופוס לע דומעל שקיבש [לודגה רדנסכלא :רטסג 'דהמ "חוישעמ״ב] רסיק

 לשלשמ היהו םילבח לטנ ,[תינוויה הלימה ןאכ ;םוניקוא :םירחא י״כב] םאירדא

 שקיב דוע .[םאירדא :ל״צ] סונאירדא הלכ הרמאש לוק תב עמש ,הצחמו םינש שלש

 תיכוכז לש תובית השעו ה״בקהל ןיסלקמ םימה המ עומשל

 סונייקואל ונעמש ךכ ורמאו ולעו ,סונייקואל ןלשלשו ןכותל םדא ינב ןתנו
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 ש״קלי !416-415 'ע רברב 'דהמ ,ד,גצ רומזמ) 'ה םורמב רידמ ה״בקהל םלקמ

 , .(14'ע ,ש״ת ,םילשורי ,קבלא 'דהמ ,יתבר תישארב !המתת זמר ,םש 'התל

 סוליק ןיינעל בותכה לש אשירה תא שרודה ,י״א יארומאמ םסרופמ ןשרד םג

 םשב אנהכ רב אבא 'ר*' :ופוג םימה ןונמהכ בותכה לש אפיסה תא איבמ ,םימה

 .םימה ןמ אלא הלוע ה״בקהלש וסוליק היה אל םלועה תיירב תליחתמ ךכ...יול 'ר

 רידא םירמוא ויה המו 'וגו םירידא םימ תולוקמ ה״ה

 ןיסלקמ רוביד אלו הפ אל םהל ןיאש ולא המו ה״בקה רמא ,'ה םורמב

 -רודואית 'דהמ ,א,ה 'רפ ר״ב) "המכו המכ תהא לע אהמתא םדא ארבנשכל ,יתוא

 י״כ ,םמרוומ רזעלא 'רל אייזר ידוס םג הוושה תוליבקמה ש״עו 32 'ע ,קבלא

 שוריפ ,801779 םילשורי י״כב] .(ב11 ףד ,-^.(14. 27199 יטירבה ןואיזומה

 שי" :תילאנויצר ךרדב הז רמאמ שרופמ ,ו״ס האמ ,דרפס ,תיפוסוליפ ךרדב תודגא

 'ותכה 'סא ירהש םימה ןמ אלא ה״בקה לש וסוליק היה אל ורמא ךאיה תושקהל

 יכ 'טאנו .ותוא ןיסלקמ ויאורב לכש 'וכו ירפ ץע 'וכו םימשה ימש וללה

 ןיא לבא...ותוא םידבוע םה םהב עבטנ רשא םהיתולועפ דימתהב ולאש י״פעא

 םהש םימה לבא .גהונ וגהנמכ םלוע 'אנש 'שפא יכ גיהנמ שיש חרכהב םהמ ריכהל

 יכ ורוי ץראה 'יסכמ םימהו וידדצ לכמ דבכה תא ףקהל לקה עבט יכ העבט ךפהב

 קוספמ היאר ואיבה הזלו...םימה ןמ אלא וסוליק היה אל כ״עו ותחגשהב הז היה

 ...תולוק ןתונו םמח קעוצ אוה ןידה ךפה ול ןישועש ימ יכ םיבר םימ תולוקמ

 ימ 'תאו ןורבש רחא ןורבש םי ירבשמ םירידאש אלא הבס אלל הז ןישוע םניא

 ויאורבב תושעל תלוכי ול שיו .'ה םורמב רידא ןירמואו ןינוע סה םחירכה

 יעבטה תלוז לכש םהל ןיאו םימלא םתויהב ותוא ןיסלקמ חרכהב ולא ןכו .ונוצרכ

 . [(א2-ב1) " םהב עבטוהש

 דחא ןויגל דמע ,הליחת ךלמש ךלמל ובייא 'ר רמא" :םילהת שרדמב דועו

 ןונמיה הליחת םימה ורמא ומלועב ה״בקה ךלמש ןויכ ךכ...ןונמיה ול רמא

 םג אבומ !414-413 'ע רבוב ׳דהמ ,ב,גצ רומזמ) "םיבר םימ תולוקמ רמאנש

 תורהנו םימי ףאש ןינמו" :ע״רד ב״א יטסימה שרדמבו .(זמתת זמר 'הת ש״קליב

 .(13 'ע ,ג שרדמה-תיב ,קעניללעי 'דהמ) "םיבר םימ תולוקמ 'גש הריש םירמוא

 הלוע וסוליק םשמו ץראה לעמ ןסניכש 'ג םויב םימה ארב ןכו" :רחא שרדמב

 ,ונדמלי-אמוחנח ידירשב .(א,זי 'רפ ר״ומש) "'ה םורמב...םימ תולוקמ רמאנש

 .הללכמו הריב הנב ךלמכ" :'זדירבמק י״כ ךותמ ךברוא א״א הנורחאל םסרפש

 ןיסלקמו םימ תואלמ תוילעהו ...תוילע ןהב הנב...ץראו םימש הנב ה״בקה ךכ

 .(16 'ע ,(ו״כשח) (זט)ו די לע ץבק) "םיבר םימ תולוקמ 'נש ,טיהלאל

 תורפס גוחב החתפתנש ,הנוש תונשרדב ףא םילולכ הלא םינונמה וא ןונמה

 םידה) רתוי םירחואמ םיישרדמ םיפסואל שובל ייונישב הלגלגתנו תולכיהה

 םימה ןיב הדרפהה ןיינעב הכורכ וז תונשרד .(םימודק תורוקמב ףא הל םישולק

 .(34 'ע רודואית 'דהמ ,ד,ה 'רפ ר״ב הוושה) םיינוחחתה םימהו םינוילעה

 גלפש העשבש דמלמ" :תולכיהה תורפסמ באושה ,תישארבד הבר רדסב םודקה הרוקמ

 םיחמש ויה הלעמל חקלש םימה .הלעמל חקל םהמו הטמל חקל םהמ םימה תא ה״בקה

 םוי לכב םינתו נ ו ...ונ יארוב לצא םיבורק תויהל ונל שיש ונירשא םירמואו

 'וגו םיבר םימ [תולוקמ :ל״צ] תולהקמ רמאנש...רדה ןיריתכמו חבשו םולק

 וניכז אלש ונל יוא םיכובו םיקעוצ ויה הטמל הלעמל[?מ] חקלש םימה ותואו

 וזעה ףוסבלו ...ונירבח םע סלקלו וניארובל םיבורק תויהלו עיקרל תולעל
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 אבר רדס) "וילגר תחת םשבכו םוקמה םהב רעגש דע...תומוהת ועקבו םהינפ

 הנוש המיתח .(חכ 'ע ,זי ׳יס ,א תושרדמ יתב ,רמיהטרו 'דהמ תישארבד

 ושאר ,םינשל בותכה לצופמ םש ,רתוי םירחואמ םיפסואב וז תינשרד הלילעל

 ןמ רווחתמש יפכ ,םינוילעה םימה ןונמה ופוסו םינותחתה םימה ןונמה וניה

 הטמלש םימב רעג אל ה״בקה :יתבר תישארבבש ,הארנה יפכ ,רתויב בוטה חסונה

 הריש רמול םינוילעה םימל תושר ןיא ידובכל ךכ םתישעו ליאוה םהל רמא" אלא

 לוקמ אלא תולוקמ ארקת לא ,םיבר םימ תולוקמ רמאנש םכמ תושר ולטיש דע

 רידא םירמואו תושר םינוילעה םימ םילטונ כ״חא...םיבר םימ םירמואש הריש

 לודגה שרדמב םג יתבר תישארבל המוד חסונ .(34 'ע ,קבלא ׳דהמ) "׳ה םורמב

 םירחא םירחואמ םישרדמבו (זכ ׳ע ,ז״שת ,םילשורי ,תוילגרמ 'דהמ) ו,א 'ארב

 םימוד םייטסימ תורוקממ באשש תורבדה תרשע שרדמב ףא ךכ .תורעהב ש״ע)

 הליבקמ תולת .(םלשה חסונה הארנכ והזו ,תישארבד הבר רדס לש ויתורוקמל

 ,אצ ןילוחבש אתיירבב רבכ הטמל לארשי תריסו הלעמל תרשה יכאלמ חריש ןיבש

 .ב״ע בלק ,וס 'יפ ,ד״כרת ,אניוו ,םולש שיא 'דהמ ,וניזאה ירפסבו ב״ע

 רתכ תלפתב ןכו ,זמ 'יס רמיהטרו 'דהמ ,תיסארבד הבר רדסב תטרופמ הרוצבו

 .(א״ע,ח ,בויאסומ 'דהמ ,המלט הבכרמ) ארונ
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 *.(ח,חצ םילחת) 31וננרי םירה דחי ףכ ואחמי תורהנ :םירמוא םה המ 30תורהנ

 ** •(ז,זפ םילהת) 33ךב יניעמ לכ םיללחכ םירשו :םירמוא םה המ תוניעמ

 ואשנ + :^(ז,זפ 'הת) ךב יניעמ לכ םיללחכ םירשו+ :x [...ואחמי תורהנ

 םה המ תורהנ ראש [# | ^קס (ג,גצ םילהת) 3^םיכד תורהנ ואשי םלוק תורהנ

 (בי,ה א םיכלמ) ףלאו השמח וריש יהיו לשמ םיפלא תשלש רבדיו :םירמוא

 םלועל ׳ה דובכ יהי :א [...םירשו |פ תונייעמ ראש :א [תוניעמ |^3^ו

 [0 ךילע תלשומ ינא תרמוא ינאש : (אל,דק םילהת) וישעמב 'ה חמשי
 א״מ) ףלאו השמח וריש יהיו לשמ םיפלא תשלש רבדיו ^3^לש(ו)מ םיפלא תשלש

 3^ךירונצ לוקל ארוק םוהת לא םוהת 'םוא ןה המ תומוהת [** | (בי,ה

 ^*כ (ח,במ סילהת)

 תוחיספ ,םילוכיש בקע וב ושבתשנ תורהנ תרישל תוכומסה תורישה לכש ,ב (1)
 םיאבה ,תוניעמש דועב ,(ןלהל) תוניעמה תריש תא םג ןאכ ךרוכ ,בוברעו

 .ופוג בבש 'םילא' תריש םתריש ,תורהנ ינפל וב

 אבוהו ,(ןטמל ןייע) ר״בב שרדמה יפ-לע יחמק לאומש ידיב ףסונ םתסה ןמ (2)
 .רבדמ הוושה .ק ידי-לע (שרדמה יפ-לע וא) ונממ

 ראש' תריש ל״צ רתי תונקיידב הצובקה-תת תסרג תא רסומה ,ט יפ-לע (3)
 רכזנ קוספה .םש פ תסרג הוושה ןוב הרסח תוניעמ תרישש יפל ,'תונייעמ

 תרשאמ םנמא ,ןלהל ,פ תסרגו ,שייע ,ש״פ שארב עדרפצהו דוד שרדמב
 .הקתעה׳שובישב םשמ לגלגתנש

 - וז הריש .(1) האר ,תורהנה תרישב הבברתשנ תלבוקמה הרישה .שוביש (4)
 .לוכיש אלא ןאכ ןיאו ,תלבוקמה הסרגב איה םיצרש תריש

 יכנאש הריש לכ אלא דוע אלויי :_ש"פ שארב עדרפצהו דוד שרדמ הוושה (5)
 ,הילע :א״נ] וילע תלשומ [ינא :א״נ] יכנא תרמוא [ינא :א״נ]

 ןיאש רורב ."'וגו םיפלאתשלש רבדיו 'גש לשמ םיפלא תשלש [(!) ךילע :ב
 תוניעמל ןונמהכ סחויו ומוקמב אלש אבוהש ,הז עטק לש לוגלג אלא ןאכ

 .תועטב

 שרדמש ,הרומ ולו פל עדרפצהו דוד שרדמ ךותמ הז ןטק עטק לש ולוגלג (6)
 לוגלגב דבא ךא ,(ב) חסונ דוסיב לולכ היה ,(ב) לש י״הכ לכב רסחה ,הז

 הרעהו ,ןלהל וב ,עדרפצה חריש לוגלגכ ,בצ תריש ףא הוושהו .ותריסמ
 .25 'ע ,עדרפצהו דוד שרדמל (2)

 תפסותכ הדישחמ הזוריח .כ לש םיילושה תומלשה בורכ ,תיאדיחי הסרג (7)
 רוקמ יפ-לע היגמה ףיסוה אמש .(ןטמל) דומלתב הלבקהה האר ךא ,תיטרפ

 .הז

 ,קעניללעי ׳דהמ ,ע״רד ב״אב האר םימי תרישב הכורכה תורהנ תריש לע 30

 שרדנה תורהנה סוליק לע .תמדוקה הרעהב ןייע ,13 'ע ,ג שרדמה תיב

 .ןלהל 32 הרעהב האר רחא בותכ ךמס לע

 :א״ע,ז ןילוח ןייע רהנה יאניגו ריאי ןב סחנפ אנתה ןיב חיש-וד לע

 רמא ארהנ יאניגב היב עגפ ןייובש ןוידפל ליזאק הוה ריאי ןב סחנפ..."

 ךגוק ןוצר תושעל ךלוה החא היל רפא ךב רובעאו ךמימ יל קולח יאניג היל

 י,הש1ע יאדו ינא השוע התא יא קפס השוע קפס התא ינוק ןוצר תושעל ולוח ינאו

 סחנפ יבר ימנ יא ךכ ול בישה םי לש רש אמש" :תופסותה תרעה ש" ע ו .׳וגו

 ."ול קולחלמ חינמ היה ךכלש ובלב יבשחמ היה

 תורוקמ ונאצמ אל .תורהנ לש םחבש רייצמ וטושפו ,ורמוא םשב זרחנ בותב 31

 .קוספל םילהת שרדמ הוושה ךא ,ול םיינשרד



 ךלנ ולאל וליא םירמוא ויה םימה יול 'ר רמאיי :שרדמה יפ־לע ףסונ 32

 םינפהש ,יטירבה ןואיזומה י״כב ךא ,יייכ השולשב ךב) [ןיסוליק] השענו

 (וז הסרג לע ודי ךמוס רודואית .תינוויב יוויצ ,ןיספיליק :וילע דסוימ

 'ע קבלא-רודואית 'דהמ ,ג,ה 'רפ ר״ב) "'וגו תורהנ ואשנ ה״ה ה״בקהלש

 הסרגהש הארנ ,תורעהב ש״ע ,ר״יספ תסרג יפ-לע ןכו ,ךשמהה יפ-לע]] .(33

 הסרג לע םיססובמ ל״נה י״הכש ,רבתסמ ךא ,שוביש אלא הניא םנמא ןיסוליק

 .[(םיסופדב םג האבה) וז

 חרישכ אל ךא ,.[ןייעמ־] ראב תונשרדב תכרכנו הריש ןינעל שרדנ בותכה 33

 ראבהש םשכ ריאמ 'ר םשב ןומיס רב הדוהי בר רמא" :שרופמב תונייעמ

 שרדמ) "העש לכב השדח הריש םירמוא לארשי ךכ ,העש לכב םישדח םימ עבונ

 .(דועו ש״קליב תוליבקמו 380 'ע רבוב 'דהמ ,קוספל םילהת

 רמוא םוהת גחב םימה תא ןיכסנמשכ רזעלא ר״א" :ב״ע,הב תינעת הוושה 34

 ארוק םוהת לא םוהת רמאנש עמוש ינא םיעיר ינש לוק ךימימ עבא ורבחל

 ...אלגיעל ימד אידיר יאה יל יזח ידידל הבר רמא 'וגו ךירוניצ לוקל

 א״ע,אכ שיר אמויל י״שר הארו .״...האליע אמוהתל האתת אמוהת ןיב אמייקו

 םימשה רטממ ץראה תוקשה לע הנוממה ךאלמ" :(איידיר ףא םירמוא שיו ה״ד)

 .,*...םוהת לא םוהת רמאנש ןהל ארוקו תחתמ םוהתה ןמו לעממ
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 םילהת) ־^וישעמב 'ה חמשי םלועל 'ה דובכ יהי :םירמוא מ11 זומ םיצרש

 * .(אל,דק

6 3 
 םכלמב וליגי ןויצ ינב וישעב לארשי חמשי :םירמוא םה המ םיצרשבש םילא

 .(ב,טמק םילהת)

 וליגי ןויצ ינב וישעב לארשי חמשי :א {"...דובכ היהי |פו- : ^ ^ [םיצרש
 ־ (2)

 ןפגכ ךתשא :ןירמוא ןה המ םיצרשבש םיגד [* | ' 7ב (ב,טמק 'הת) םכלמב
 (ג,חכק םילהת) ךנחלשל ביבס םיתיז יליתשכ ךינב ךתיב יתכריב הירפ 37

 ^םלא :מא [םיצרשבש םילא |^ר...ךתשא :רמוא והמ םיצרשבש עשר : ^*כ

 :גב םילא :ס םיצרשבש א^םימלא :קסה םיצרשבש םיליא :כ ^^םיצר[ש]בש

 ^ב (אל,דק 'הת) וישעמב 'ה חמשי םלועל 'ה דובכ יהי :א [...חמשי |פוד-

 קיקדא [לוכאי=] לוכי רמחא דוד :ןיטישה ןיב תבברושמ תיברעב הסולג כב (1)
 .(חמק תלכוא המודא תעלות)

 .הזל הז םימודה ,םיצרשבש םילאו םיצרש ינונמה ןיב לוכיש (2)

 אייה דורג ידכ ךות) 'םיגד' םיצרש ןונמה רחאל היגמה בברש י״הכ ףוגב (3)
 הרודהמה שארב כ תקתעה האר ,ח״לדל התכיפהו 'הילוכ' תבית ףוס לש

 הארנכו ,'ובו םיצרשבש םיגד םינוילעה םיילושב ףיסוהו (10 ׳ש [ב12]
 טוריפב ףא ףיסוה ןכ ;טסקטה ףוגב םיגד תבית לעמ ההגה ןמיס םשר םג

 םיצרש" - "םיצרש םילא" רפוסה לש ותמישר לעמ םדוקה דומעב תרתוכה
 ךכש 'םוא שי" :דוע ףיסומ היגמה ."םיצרשבש םליאו םיצרשבש םיגד

 לע זומרל ידכ וב שיש ,חוסינ ,"37חוירבה לכמ םיברמ ינב [!] תרמוא
 ,םוקמ לכמ .ולש תואסרג יחש וליפא עדוי היגמהש ,ןונמה לש םולבוקמ

 ןכ ומכו ,כ היגמ לש ויתופסות בורכ ,ורמוא םשב זרחנ וניא ןונמהה
 .תיטרפ תינשרד ההגה וניאש ןכתי ךכיפל ,םיפסונ תורוקמב אוה עיפומ

 דרופסקוא י״כב [םיצרשבש םילא=] "םימבש םליא" תסרג םג הוושה
 . 0עע• 740

 םיצרשבש עשר ןונמה .םיצרשבש םילא תריש ןיאו םיצרשבש עשר תריש קר רב (4)
 סופדב םיצרשבש םילא תריש חסונ ךכו ,ח״עת תנשמ םדרטשמא י״כב םג

 .א״כת ,הבוטנמ

 הוושה .םיליא תועמשמ לע הרומו ,ןוילע דוקינב יריצ תדקונמ ף״לאה (5)
 .36 הרעה ,ןטמל

 .היגמה ידיב המלשוה ן״ישה (6)

 תסחוימ דומלתב .רורב וניא םיצרש תרישל הז בותכ לש וסוחיי רוקמ 35

 'ה דובכ יהי" :אפפ רב אנינח 'ר לש ותשרד יפל ,םלועה רשל וז הרימא

 תונליאב והנימל ה״בקה רמאש העשב ורמא םלועה רש הז קוספ ו ישעמב...םלועל

 "וישעמב...'ה דובכ יהי רמאו םלועה רש חתפ...ןמצעב רמוחו לק םיאשד ואשנ

 ןונמהה רמוא תא םנמא הניש ורודיסבש ש״פ חסונב ץ״בעי] .(א״ע,0 ןילוח)

 פ״ע יבלמ יתשדיח החסונה וז" :שוריפב ריעה ףאו (!) םיאשדל םיצרשמ ל״נה

 ׳ םש ףיסוהו רדיהש ,1047 רטסג ,יטירבה ןואיזומה י״כ ףא ויתובקעב ."ארמגה

 "יתנקז םג יתייה רענ" תפסונ הריש ול ףריצ ףאו ל״נכ 'םלועה רש׳ תריש

 .[ב"ע,זס תומביב ןנחוי 'ר ירבד יפ-לע ,(הכ,זל ׳הת)

 יגולולגנאה דמעמה רואיתב הז ןונמה לש הלבקהל תעדה תא תתל שי ילוא

 דמעמ תלבקה לע) ו״ט 'יס ,רמיהטרו 'דהמ ,תישארבד הבר רדסבש תישארב תבשב

 בלושמ אוהש ,םוקמב ,(םלשה טסקטה םג םש ,ז קרפ ,א אובמב ןייע ש״פל הז
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 .הילע םירשה תבושתו תרשה יכאלמ תרישכ ,םיארבנה ירש לש םהינונמה ןיב

 החיכשה ,קזח ,ףיקת רמול ,םילא תימראה הלמל הנווכה ןיאש ,הארנ 36

 *ז. 16־ץע■, 0*18.1(18,1801168 <ו/0נז1נ61ר1)ו1011 ןג*>61> 116 ןייע) םימוגרתב

 *ז. 16עע־, יול ןייע) דומלתבו (181,§1ג11111נב, 161]נ21£, 1867, 1, ע. 32

 111ז6נ?1;6נז*>־11©11 ך1*נ6ע 116 181111וג111ננ גג211 ¥111*8,30*11111^, נ36ע11מ.-1(/16נב, 1924,

 המ' םיבר ןושל ירהש ,הרשקה תא הפי תמאות התארוה יכ םא ,(1, ע. 87

 וז ןושלש ,רמוא התא ךחרכ לע ,וז הרבס הכירפמ י״הכ לכבש 'םירמוא םה

 ,(קסה תואסרג) םיליא ,(כב ילבבה דוקינה הוושה) םילא דוקינה לע הרומ

 םואתל הייושעה המוד הארוה ארקמה ןושלמ וז הביתל םג ירהו .ליא לש םיבר

 עשוה) ץראה יליא (וס,וס תומש) באומ יליא הוושה .ש״פבש חוסינה תא הפי

 גיהנמ ,שאר תארוהב ,דועו (אכ,בל םש :ש״פב ומכ רסח ביתכבו ןדועו גי,זי

 1. £06*1161־-111[. .88,זג111§81*1נ16x10011 ,*1161 111 781מ?15 163181061111 רלהיק האר .-ב קזחה

 ךרע ,םישרשה 'םב ק״דר ירבד הוושה .11*)1,03, 1, 1611611, 1953, ע. 37

 ביתכה לע םג דמועו ,"ץראה יפיקת" (גי,זי ׳זחי) ץראה יליא ראבמה ,ליא

 ,םש לוא ךרע םג האר ;180 'ע ,ב ,י״ב ןולימ םג ןייע .ד״וי אללו ד״ויב

 .4 הרעה ,99 'ע

 ,י כ״רדפ ןס א״רדפ הוושה) םיצרשה לש םנוידפב ןרוקמ ולא תופסות 37

 שרשה שמשמ ארקמב רבכ .(דועו ח,א 'רפ ר״ומש ;ב״ע הפ רבוב 'דהמ

 , .(ב״ויכו ז,ם 'ארב) הלודג תוברתה תארוהב 'ץרש'

 אתליכמ) "'ה םימליאב הכומכ ימ - 'ה םלאב הכמכ ימ״לע השרדה הוושה א37

 •(קוספה לע 132 'ע ,די ,המלש הרות ,רשכ ןייע ,דועו א,וט חלשב י״בשרד
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 (ב)(א)
38 

 אב יכ ירוא ימוק :רמוא והמ עמש

 39^חרז ךילע ׳ה דובכו ךרוא

 .(א,ם היעשי)

40 
 םייח רוקמ ךמע יכ :רמוא והמ חרי

 .(י,ול םילהת) 39^'רוא הארנ ךרואב

 :א [...ימוק |ב(ב)(א) [(ב)(א)

 ךיצח ךרואל הלבז דמע חרי שמש...+

 קוקבח) 41ךתינח קרב הגנל וכלהי

 1* [...ךמע יכ | ' ;קם (אי,ג

 עדי שמש םידעומל חרי השע...+
 השע+ : י 'ט (טי,דק םילחת) ואובמ (3)

 ץ 'ק..,םידעומל חרי (4)

 ,ומצע ןיבל תורישה דמצ ןיב ףוליח אלא וניא תורוסמה יתש ןיב לדבהה (1 )
 רמשנ לדבהה םוקמ לכמ ;םינושארה י״הכמ דחאב לוכישמ עובנל היה יושעש

 ינשו ,דאמ המוד חריהו שמשה ינונמה ןכות .תוצובקה תשולשב תוביקעב
 .(ןטמל האר) דחא שרדמב דחי םיכרכנ םיקוספה

 .ונממ קיתעה ,וכרדכ ,קו (ןטמל) שרדמה ךמס-לע ףיסוה ק"שרש קפס ןיא (2)
 רבעוהש וא] ט לש תדדוב הסרג אוהו שרדמב ןיכומיס ול שיש לכ :ללכה הז

 ךא ש״פ ףוגב שמש תריש הרסח קב .ןמיהמ וניא האל דוגינב [קל םג
 .שוריפב איה תללכנ

 .(2) הרעה הוושה ,זרחנ קוספ (3)

 .(א)ב לבוקמה ןונמהה אלל ,דבלב תפסותה תא סמ קיתעה ק (4)

 .רמק:חרי תבית לעמ ;0מש:שמש לעמ יברע םוגרת ףיסוה םיהיגמה דחא (5)

 :םירחא םיבותכ דוסי לע תישרדמה תורפסב םישרוד שמשה לש וסוליק לע 38

 ,ויפמ קסופ הייבקה לש וסוליק ןיא ,עקוש אוהש דע חרוז שמשהש העשמ"

 עשוהי השעש העשב אצומ התא ןכו 'ה םש ללוהמ ואובמ דע שמש הרזממ רמאנש

 ,המחה תא קתשל עשוהי שקב ,םוד ןועבגב שמש...םש ביתכ המ ,ןועבגב המחלמ

 ךלוה אוהש העש לכבש ,םוד רמא המל ,םוד אלא ,דומע ןועבגב שמש ול רמא אל

 רמאי ימו ל״א...ךלהל הכ וב שי םלקמ אוהש ןמז ןכו ,ה״בקהל םלקמ אוה

 זא רמאנש ה״בקה לש וסוליק רמוא ינאו התא םוד ל״א ,ה״בקה לש וסוליק

 'ע רבוב 'דהמ ,די חומ ירחא אמוחנת) ...הריש אלא זא ןיאו עשוהי רבדי

 ז״על י״שר לש ותרעהל רוקמה והז .(בכ זמר עשוהי ש״קליב םג אבומ ;68

 'ארב ,שדח רהזב ףא הייוצמ הז סרדמ לש הזרפרפ .שמשה םודיו ה״ד ,א״ע,הכ

 ובש אלא ,הז שרדמ לע הארנכ דסוימ א,א ש״השל ימראה םוגרתה .א״ע,גכ

 דכ ןונ רב עשוהי רמא האשימח אתריש" :יארקמה טסקטה ןידכ ,חריה טג ךרכנ

 רמימלמ וקספו ןיעש תישו ןיתלת ארהיסו אשמיש היל ומקו ןועבגב אברק חגא

 ."'ה םדק עשוהי חבשי ןכב ביתכ ןידכהד אתריש רמאו והיא הימופ חתפ אתריש

 ןיסלקמ ויהיש חריהו שמשה לע ה״בקה רזג ךכ..." :די,ג ר״הק םג הוושהו

 ןועבגב שמש רמאנש .ןקתישו ודימלת עשוהי דמע...שמש חרזממ רמאנש ותוא

 (ג)
38 

 םייח ררקמ ךמע יכ :רמוא רהמ י שמש

 .(י,ול םילהת) 39^רוא הארנ ורואב
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 * אב יכ ירוא ימוק :רמוא והמ חרי

 39^חרז ךילע 'ה דובכו ךרוא

 .(א,ם היעשי)

 *5*כד [(ג)
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 .(124 ׳ע ,רביב 'דהמ ,ב,םי יריכמה טוקליב םג ר״הק םשב אבומ) ״...םוד

 ,א״ע־וצק ב״ח רהזב תירואית הבחרהב שמשה לש םירחא םינונמה יחסונ

 אשמשד אתעשב" :(לוגנרת ,ןלהל האר) ןדע ןגב ה״בקה לויס רואיתל רשקהב

 .שמש םע ךואריי ביתכד ליעל אשמשו אתתל אתריש ילמנ לארשי אממיב קיפנ

 ירמאק אתריש יאמ .אתריש רמאו אתומיענ לק חתפ יולגלגב שמש ליטנד אתעשב

 ה״בקהל ןיחבשמ לארשיו .'וגו ול ורמז ול וריש 'וגו ומשב וארק 'הל ודוה

 ן יג י יע ןימיתסו אבל ןימיטא אמלע יבבד אלמלא רזעלא רייא...אשמש םע אממיב

 "ח"בק ימק חבשמו ליטנ דכ אשמשד אלגלגד אתומיענ לקמ םקימל ןילכי אל

 .£1047 רטטג ,יטירבה ןואיזומה י״כב שמשה תוריש יחסונל רוקמה והז]

 זרחנ םנכות .תורואמה ינונמהכ הלא םיבותכל תינשרד הבחרה וניצמ אל 39

 תעדה תא תתל שי תאז םע .םהינשב 'יזונג״ה רואה לשב םהירמוא םשב

 םהמ קלחבו ,דחי וללה םיקוספה ינש תא םיכרוכ םהבש ,םיבר םיישרדמ תורוקמל

 ,אכ 'פ אטוז והילא רדסב דחוימב תטלוב הרוצב .שרופמב תורואמה םג םיכורכ

 'דהמ ,אכ 'פ כ״דספ םג הוושה .34-33 'ע ,ד״סרת ,אניוו ,םולש שיא ׳דהמ

 ש״ע ןתורואמל רשק אלל ךא םיקוספה ינש) ב״ע-א״ע דמק ,1868 ,קיל ,רבוב

 .(תופסונ תוליבקמ םג

 'דהמ ,ג,ו ר״ב ,לשמל ,םיבר תומוקמב תורואמה ןיינעל שרדנ א,ם היעשי

 ,קוספה לע םילהת שרדמב תורואמה ןיינעל י,ול םילהח .43 'ע קבלא-רודואית

 .(א״ע המק רבוב ׳דהמ ,כ״דספ םג הוושה) 251 'ע רבוב 'דהמ

 םיאבומה די,ג ר״הקו א,א ש״הש םוגרת הוושה חריה לש וסוליק לע 40

 .האבה הרעהב ןייעו 38 הרעהב

 :דומלתב אבומה הכלה שרדמב הז בותכ ביבס םקרנה ידגאה רויצה הוושה 41

 ...הלובז דמע חרי שמש ביתכד יאמ קחצי יבר רמא היל ירמאו אבר שרד"

 השוע התא םא םלוע לש ונובר וינפל ורמאו לובזל עיקרמ חריו שמש ולעש דמלמ

 ןהב ארי העש התואב םיריאמ ונא ןיא ואל םאו םיריאמ ונא םרמע ןבל ןיד

 ןיריאמו תותינחו ןיציח ןהב ןירוי םוי לכבו...םהל רמא תותינחו סיציח

 'הנסב םג אבר םשב ,רוציקב ןב"ע,טל 'דנ) 'וגו וכלהי ךיציה רואל 'אנש

 - םהבש םודקה ,םיבר םיפסואבו םישרדמב הז שרדמ לש היצאיראו .(א"ע,יק

 ה״בקה ינפלמ תושר לוטיל ןיסנכנ הנבלו המח לגלגש העשב רמא בר :ר״קיו

 .םולכ ןיאור ןניאו םלועל ריאהל תאצל ןישקבמו הנ י בשה ויזמ תוהכ ןהיניע

 חרי שמש ד״הה ,ןרואל ןיכלהמו ןיצח םהינפל אריימ ,ןהל השוע ה״בקה המו

 תורעהב ש״ע .םכשת 'ע תוילגרמ ׳דהמ ,ט,אל ׳רפ) וכלהי ךיצח רואל הלובז דמע

 .(ש״קלי ,יריכמ טוקלי ,לודגה שרדמ ,'הת שרדמב תוליבקמה לע

 ,תיברעב ש״השל שוריפב םלוא .ללהו הרישל רשק ןיא וללה תושרדה לכל

 ןיינעל קוספה שרדנ ובש ,ףסונ רויצ דומלתבש שרדמל םימידקמ ,ג״סרל סחוימה

 ךלא׳ד ןמ אלעאו" :חריהו שמשה לש םחבשב ךורכ ןיינעה לכו ,סוליק

 ודרפני אלא ,בכאכוכ לא עמ חיבסתלא ךלא׳ד םהענקי אל רמקלאו םמשלא ןא

 ולצו ועכר ועגר םהחיבסח ןמ ולמכא י׳דא...הל׳תלא׳חלא עמסלא ימ אעימג

 גר׳כיפ ,קרבלא ל׳תמ ר׳כא אי׳צ הדנע ןמ םהל גר׳כיפ ,קלא׳כלל וחבסי

 :ירבע םוגרתל "...הלובז דמע חרי שמש הלוקל האו׳צ יפ רמקלאו םמשלא
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 םיברה יקידצמו עיקרה רהזכ ורהזי םילכשמהו :םירמוא םה המ םיבכוכ

 .(ג,בי לאינד) 43דעו םלועל םיבכוככ

 םימשה ימש םימשה תא תישע תא ךדבל 'ה אוה הםא+ : כ- :ל< ^...םילכשמהו (1 ) 1*

 אבצו םלכ תא היחמ התאו םהב רשא לכו םימיה הילע רשא לכו ץראה םאבצ לכו
 ץ ׳קס (ו,ם הימחנ) םיוחתשמ ךל טימשה (2)

 הז ןפואב ^הל הכומסל תחא םירמוא םה המ תינבתמ תיסופיט החיספ כב (1)
 ללכנ תמאבו םהירחא אבה 'םיבע׳ ןויצו םיבכוכ ןונמה לע קיתעמה חספ
 הסחוי ךכמ האצותכ .ןכל םדוק היינשה הקולחה שארבש 'ןמיס׳ה תמישרב

 ץרא השע 'מוא ןה המ םיבכוכ :אצמנ י״הכבו םיבכוכל הכומסה טיבע תריש
 ןונמה תא ףיסוהש ,היגמה י״ע המלשוה וז החיספ .(ןלהל) 'וגו וחכב

 .םיבעל (םיילושב) םחיי יייהכבש ןונמהה תאו ליעלש םיבכוכה

 םג הקתעוהש ,יחמק לאומש לש וידימ תינשרד תפסות םימדוקה םירקמב ומכ (2)
 .ם״יבמה יייע

 אלא ,םיבכוכה ראש םע םתרישב םיקפתסמ םניא חריהו שמשהש הזמ הלענ רתויו"

 םיהבשמו םיערוכו םירזוח םתלהת םימייסמשו...ישילשה עיקרב דחי םידחיתמ

 חריהו שמשה אצוי זאו קרבה ןיעכ רחא רהוז םהל איצומ אוהו ארובל םיראפמו

 ,חפאק ׳י ׳דהמ ,םיקיתע םישוריפ םע...תולגמ שמח) ["...חרי שמש 'אנש ורואל

 .(םי ׳ע ,ב״כשת ,םילשורי

 . 'ס=) "תולכיה רפס" תולכיהה תורפסמ טסקטב ,רחא החסונש ,םיבכוכ תריש 42

 י״ע ןינמב ןיסנכנ םלוכו םש בכוכו בכוכ לכל ה״בקה חינהש דמלמ" :(ךונח

 ןינעכ תוחבשתבו םירישב ה״בקה תא סלקל ןינמב ן יאצו יו...ךאלמה לאיטהר

 םירקבל םישדח 'אנש ןרזוע ה״בקה ל״עלו 'וגו לא דובכ םירפסמ םימשה רמאנש

 םירמוא הריש המו .הריש םירמואו ןהיפ תא ןיחתופ £ןה] ןיא ךתנומא הבר

 .(188 ׳ע ,ה שרדמה תיב ,קעניללעי 'דהמ) 'וגו ךימש הארא יכ 'אנש

 ,לוגנרתהו שמשה תרישל רשקהב ,תודחא םימעפ םיבכוכה תריש תראותמ רהזב

 "׳א ינב לכ ועיריו רקב יבכוכ דחי ןרב" - רחא שרופמ בותכ יפ לע ךא

 םנמא הז בותכ .דועו א״ע,גלר ג״ח ;א"ע,וצק ב״ח רהז ןייע ־ (ז,חל בויא)

 .האבה הרעהה הוושה ,ש״פבש ןונמהה םע םישרדמב ךרכנ

 האר הקירמא ןופצב 1י8,ו/מ166 טבש לש היגולותימב םיבכוכ לש ללה תריש לע

 .א אובמל 331 הרעה

 ,םיבכוכה ןונמהכ ,תושרדב דאמ חוורה ,הז בותכ שרודה ינשרד רוקמ ןיא 43

 ,רחא בותכ םג ךורכ םהמ דחאב .סוליקב אוה ךורכ םישרדמ ינשב םלוא

 םשב ןנברו יול 'ר םשב סחנפ 'ר" :(ז,חל בויא) םיבכוכ תרישב שרופמב רבדמה

 ןיסלקמ םיבכוכב לשמנ בקעי ערזש המ...רקב יבכוכ דחי ןורב ׳תכ ןומיס 'ר

 'דהמ ,אכ,הס 'רפ ר״ב) "...דעו םלועל םיבכוככ םיברה יקידצמו ןיהב 'תכד

 וניזאה ירפס ,ב״ע אצ ןילוח ןוגכ ,תוליבקמה ש״ע .739 'ע קבלא-רודואית

 ןיינע ,רחואמ ,רחא רוקמב .(םיבכוכה םוליקל רכז ןיא םש - ו״ש ׳יפ ףוס

 ולא רוא יבכוכ ןה ימו רוא יבכוכ לכ והוללה" :ןיפיקעב וקיסהל ןתינ סוליקה

 'דהמ ,א,חמק רומזמ םילהח שרדמ) "םיבכוככ םיברה יקידצמ רמאנש ,םיקידצה

 לע הרומ ירויצה וטושפש ,רחא בותכב ןונמהה ךורכ ןאכ ףא .(538 'ע רבוב
 .םיבכוכה לש םתריש
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 (ב)(א)

 ותכס ויתוביבס ורתס ךשח תשי :םירמוא םה המ טיבע

 44.(בי,חי םילהת) ^םיקחש יבע םימ תכשח

 (ב)

 ץרא השע :רמוא והמ חור

 ותמכחב לבת ןיכמ וחכב

 ^ ^םימש הסנ ותנובתבו

 .(בי,י הימרי) 45 / \

 1(ב)נ(א) ז<ב)(א)

 םימש גוחו הארי אלו

 ול רתס םיבע...+ :א [...תשי

 ם (די,בכ בויא) ^ךלהתי

 [חור |רקב(ב) [(ב)

 חור : ריוא :(ב)

 [...השע |^4^ר ריוא

 ינת ןופצל רמוא :(ב)

 יאיבה יאלכת לא ןמיתלו

 הצקמ יתונבו קוחרמ ינב

 אלו (ו,גמ היעשי) ץרא

 הלעמה 'ה היא ורמא

 ךילומה םירצמ ץראמ ונתוא

 הברע ץראב רבדמב ונתוא
 (ו ,ב הימרי ) ...החושו (3)

 ...ינת ןופצל רמוא :ם
_(4) 

 (ג)

 :םירמוא טה המ םיבע

 'לבת ןיכמ וחכב ץרא השע

 הסנ ותנובתבו ותמכחב

 4 3 2 1?(בי,י הימרי) ^ ^סימש

 לוקל :רמוא והמ הור

 םימשב םימ ןומה ותת

 ץראה הצקמ םיאישנ הלעיו

 אצויו השע רסמל םיקרב

 ^ויתורצואמ חור

 * .(גי,י הימרי ) 45 / ,

 :ד [םיבע |ד :כ [(ג)

 :כ [...השע | ^כ-

 ןיאש םגו חורו םיאישנ

 | (די,הכ ילשמ)

 |כ ^חורה :ד [חור

 □יקרב :כ [...לוקל

 [ג( |ד^...השע רסמל

 :ןירמוא ןה המ םירה

 רזאנ וחכב םירה ןיכמ

 (ז,הס םילהת) הרובגב

 ,םיבובריע םילגמ (ןלהל) םיקרב-םימ ןכו דובכ יננע-חור-סיבע ינונמה (1)
 תועודיה תויוצבקחההש יפל .םיחסונה ןיב םיבכרומ לוכיש-יסחיו םיפוליח

 רוקמש ,רבתסמ יכ םא ,םינוש םיחסונכ ןאיבהל שי ,ללכ־ךרדב תורמשנ
 תואסרג תוגלפתה תא ריבסהל הדיחיה תורשפאה .תחא הסרגב תונושה תואסרגה

 תועבונ ןלוכש חינהל איה דחא רוקמ ךוחמ ןבוברעו דובכ יננע-ז1ור-םיבע
 תוטמשהו תוחיספ ,םילוכיש ידכ ךות השבתשנש זכמ קויד רתיל ,_(ג) תסרגמ

 .[(ב)]קרת , [(א)]ש-ת < תשר :תיאחסונ ךרדב ,רמול ,[(א)ב חור}

 .ק״שר לש "תיטרפ" תזרחנ תפסות - םימדוקה םירקמב ומכ (2)

 הנוש החסונ םג .םירועש חלבש ינפל ,ליסח ירחא םב המוקמ ריוא חריש (3)
 ,ר תסרג םלוא .ןאכל רשק לכ ןיא הרואכלו ,(ג)ב וא (ב)ב חור תרישמ

 .חורל םנמא ,הארנה יפכ ,הנווכהש החיכומ ,ןלהל
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 לש תופסונה תורישה טוריפב ךא ,'יריוא חור" הרישה ירמוא תמישרב (4)
 (ג)בו (ב)ב חור םוקמב רב 'ריוא (חור)' םוקמ םגש יפל .דבלב "ריוא" ר

 סל ףתושמה קוספהו ,ונונמה תסרג ףוליחב ,חורל םנמא הנווכהש ,הארנ
 .טב ףא הזב אצויכש ,דמלמ רלו

 .םדוקה םיבכוכ ןונמהל (1) הרעה הוושה (5)

 םינונמה תרזג לכב ד תא םאותש ,םודקה כ תא תדגונה תיאדיחי הסרג (6)
 .וז םיברועמ

 ,"חורה" טוריפב ךא ,"םירה" רפוסה בתכ 'ןמיס׳ב הרישה ירמוא תמישרב (7)
 דוריג י״עו ,(?היגמה ידיב) םש הנקות 'םירה' תביתש ,רשפא יכ טא

 'םירה' ןיאש הארנ ןונמהה פ״ע ,'חורה' הכפה ד״ויה תכראהו ס״מזו תיתחת
 .ם״ט אלא

 החנהה תא םלוה ,כב ומכ ,םלשה קוספה .דבלב קוספה לש היינשה ותיצחמ (8)
 הוושה) םיקיתעמו םינרסמ ישוביש ידכ ךות תחא המודק הסרג ילוגלג רבדב
 דובכ יננע תסרגל תפפוח הניא ד לש קוספה תיצחמ םלוא .(ליעל (1) הרעה

 םהיניב דוגינהו ,הנושארה קוספה תיצחמ תא הליכמה ,(א) לש (ןלהל)
 לש רתוי תקייודמ הסרג איה ד תסרגש ,הרעשהל םוקמ שי ,ךכיפל ;ענמנ

 .(ג)

 ,המישרבש 'םירה' תביתל תחתמ "חור" היגה היגמה .ליעל (7) הרעה הוושה (9)
 םיילושבו םירה תביח טסקטה ףוגב בברש ליעל רבדמ ןונמה רחאל וליאו

 תובקעב ,תזרחנ ,תיטרפ תינשרד תפסות םתסה ןמ .ןונמהה הא םילשה
 .חורה־םירה י״הכב הרצונש הטלבודה

 לפרעו ןנעו ךשחו" :ב״ע,בי הגיגחב הבכרמה ירואיתב ללכנ הז בותכ 44

 ןונמה תסחיימה ,(ג) תסרג ךכיפל .'וגו "ךשח תשי רמאנש ותוא ןיפיקמ

 םימעפ שרדנ בותכה .רתוי חקייודמ תויהל הייושע ,(ןלהל) 'דובכ יננע׳ל הז

 .םוליקל רשק אלל ךא ,םיבעל רשקנב תובר

 .םיינשרד תורוקמב כ״רדב דחי םיכרכנ י קרפ ,הימריב גי-בי םיקוספ 45

 ללכנ גי קוספ .115 'ע קבלא-רודואית 'דהמ ,ד,גי 'רפ ר״ב לשמל הוושה

 וטושפ .םוליקל רשק אלל ךא ,'וכו םיקרב ,םימשגל רשקהב ,תובר תושרדב

 ןונמההו םיקרב ,םשג ,חור ,םיבע ,םימ ,םידחא עבט יקלח ללוכ בותכלש

 .רחא רמוא םשב םעפו הז רמוא טסב םעפ זרהנ אוהשכ ס״פ יחסונב לגלגתמ
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 (ג) (ב)

 םה המ 46דובכ יננע םה המ 46דובכ יננע

 ורתס ךשח תשי :םירמוא חירסי ירב ףא :םירמוא

 תכשח ותכס ויתוביבס ^ורוא ןנע ץיפי בע

 ^םיקחש יבע םימ .(אי,זל בויא)

* / 47 
 .(בי,חי םילהת)

 :םירמוא םה המ םימ

 םימ ןומה ותת לוקל

 םיאישנ הלעיו םימשב

 הימרי) ' ׳ץראה הצקמ 13 1

 45.<גי,י

 [...םימ |(ב) [(ב) {...לוקל |ב(א) £(א)
 ' ׳א- :(ב) השע רסמל םיקרב+ :בהא (3)

 ויתורצואמ חור אצויו

 קס^(גי,י ׳וי)

 .ליעל חורו םיבע ינונמהל (1) הרעה האר (1)

 .ליעל (ג) לש חור תריש תסרגב כ-ד יסחי הוושה .ומצע קוספה תמלשה (2)
 אלא הניא קס תסרגש ,הארנ ךא ,לוכישה ךרעמב כ=קט ,ד=בהא הרואכל
 םיקרב תרישכ קוספה לש וז הינש תיצחמ םרוג (א)ש יפל ,קויד-רסוח

 .ןלהל

 יננעו (ג) לש חור ןונמה אוה םנונמה ,(ב) חסונב קר םילולכה ,םימ (3)
 םיקרבה ןונמה קוספ לש הנושאר תיצחמ אוהו ,ליעל ןייע ,(א) לש דובכ
 קוספה לש יתוכאלמ לוציפ ךותמ החמצ וז הסרגש ,הארנ ךכיפל .וירחאלש

 הליל-סוי תסרג תחימצ ךרדכ ,ובש 'םימ*■ הביתה ךמס לע ךרוע תפסותו
 .(ג)(א)ל דוגינב ,(ב)ב

 .(ריאמ םער) רוהב דער :תיברע חסולג (4)

 אתפסות לשמל הוושה ,יסיפאסמ גשומכ תיאנתה תורפסב רבכ חוור גשומה 46

 .543 'ע ,לדנאמרקוצ 'דהמ ,י,א ןיכרע

 (א)
 םה המ דובכ יננע 46

 ותת לוקל :םירמוא

 הלעיו םימשב םימ ןומה

 ^ \ראה הצקמ םיאישנ

, , 45 
 .!גי,י הימרי)

 .44 הרעה האר 47
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 <ב)(א)

 רסמל םיקרב :םירמוא םה המ םיקרב

 ^ויתורצואמ חור אצויו העע

 .(גי,י הימרי)

 תובדנ םשג :םירמוא םה המ םימשג

 התא האלנו ךתלחנ םי הלא ףינת

49 
 •(י,חס םילהת) תננוכ

 (א)

 לארשיל לטכ היהא :רמוא והמ לט

 ןונבלכ וישרש ויו הנשושכ חרפי

 . (ו ,די עשוה)

 ...םימשג |ז- :כ(ב)(א) [(ב)(א)

 $*כ(א) [(א) |ז- :*כ^דב(ב)(א)

 :x [...היהא |*כ םיללט :x [לס

 יחיפה ןמית יאובו ןופצ ירוע...+

 ונגל ידוד אבי וימשב ולזי ינג
 (זט,ד ש״הש) ' ׳וידגמ ירפ לכאיו (2)

 .ליעל ןייע ,[^ג)=] בב חור ןונמהמ קלחו ,דב חור ןונמה (1)

 ,החיספ הליחתכלמ .ופוג ק חסונ יפ-לע םג ,ךומסה ןדע־ןג תריש וז ;שוביש (2)
 .הרדסכ הקתעה ןכמ-רחאלו

 .(םימשג) יתשא :כב תיברעב הסולג (3)

 הרישה ירסוא 'ןמיס׳ב 'םימער' תביתו םסקסה ףוגב ׳םער' בברש היגמה (4)
 בורכ ,תזרחנ תיאדיחי הסרג .םיילושב םחריש תא ףיסוהו ,םדוקה דומעב

 .תויתוכאלמב הדושח ןכ-לעו ,כ תוהגה

 , [ש״ע ,(ב)(א)] י״הכ רתי לכב תלבוקמה הסרגה תא םיילושב ףיסוה חיגמה (5)
 הריש רמואל הסחיל וא הקחמל ילבמ י״הכ לש תירוקמה הסרגה תא ריאשה ךא

 תסרג .םיקוספה ינשמ תבכרומ הרישהש ,ךכל ןווכתנ םא ,תעדל ןיאו ,רחא
 הייומע ךכיפל ,יייהכ ראש לש תזרחנה הסרגה תמועל ,איה תזרחנ-יתלב כ

 .רתוי הנמיהמ תויהל איה

 .תמדוקה הרעהה ףוס האר .(ב)(א)ל רבוח ד (6)

 ורמוא םשב זרחנ וניא ןונמההש יפל ,רתוי ןמיהמ תויהל יושע הז חסונ 48

 ,יניס רה דמעמ רואיתל ןווכמ ומצע בותכה .(ב)(א) יחסונב ןונמהה ומכ

 .בכ,וכ ורתי ,ה״סרת ,ם״דפפ ,ןנאמפפאה ׳דהמ ,י״בשרד אתליכמ לשמל הוושה

 יננע לש םנונמהל המודב ,יניס רה דמעמ רואיתבש םיקרבל ןאכ הנווכה אמשו

 .םיכומסה דובכ

 שרדנ טש םלוא) ב״ע,בי הגיגחב הבכרמה ירואיתב אוה ףא טטוצמ הז בותכ 49

 .(םיתמ וב תויחהל ה״בקה דיתעש לטה לע
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 ידוד אבי רימשב רלזי ינג יחיפה ןמית יאובו ןופצ ירוע :רמוא והמ ןדע ןג

 .(זט,ד םירישה ריש) י וידגמ ירפ לכאיו ונגל

 *.(ט,זק םילהח) בוס אלמ הבער שפנו הקקש שפנ עיבשה יכ :רמוא והמ םנהיג

 | ^ד- ^ [...ירוע |ד תרמוא איה המ ןדע ןג :א [רמוא והמ ןדע ןג

 ^2^ב ביטמהו בוטה ךורב :רמוא אוה המ תחש [* |^ד- :א [םנהיג

 תוחיספל תמרוג 'וכו 'רמוא והמ' תרזוחה תינושלה תינבתה .אדירג החיספ (1 )
 ןדע ןג ןונמה לע ד חספ ךכ .הקתעהה תעב 1101110601;616111;סמ ללגב תובר

 .ןדע ןגל םנהיג ןונמה סחוי ןכלו םנהיג ןויצו

 אלא הניא הרישה .תחש תריש םהיניב בלשמו ןדע ןגל םנהיג תריש םידקמ ב (2)
 תסרגש ,הארנ .(ןלהל) ומצע הז י״כבש תודשבש תויח תריש לש ההז קתעה

 תיזנכשא תינבר הביתכב 'חודש' תבית לש תיעטומ האירק ךותמ הדלונ ׳תחש'
 תינבר הביתכב אוה ףא בותכה ,ב קיתעמל םפוסכ שמישש י״הכב "תיטוג"

 .םנהיג הנכשה הלמה תועמשמ תעפשהב ,"תיטוג" תיזנכשא

 אלש וא) הדבאש ,העודי תינשרד הבחרה לע הז ןונמה דסוימ קפס אלל 50

 .(היתאצמ

 .(א) חסונב םירחא םירתי םינונמהכ ,ורמוא םשב זרחנ בותכ 51

 ,תידומלתהו תיאנתה הפוקתב רבכ יטסימ ירטוזא טסקטכ שפתנ םירישה ריש 52

 ןייע ,ןמרביל 'שו םולש 'ג לש םהירקחמ רואל הנורחאל רווחתנש יפכ

 ,םש ,םירישה ריש תנשמ ,ןמרביל לש דחוימה חפסנבו ,42-38 'ע , ,םולש

 תא ושרדש םיגוחב ורוקמ ןדע-ןגל םחוימה הז ןונמה םגש הארנ .126-118 'ע

 בוחכ םישרוד ,תולכיה ׳ם ,תולכיהה תורפס ךותמ רוביחב .יטסימ ןפואב ש״הש

 זהברעתמ ןדע ןג ךותבו...תוחורה תוכלוה ןאלו..." :שרופמב ןדע ןג רואיתכ הז

 תודרפנש דע ןדע ןג יחקרממו ןדע ןג ימשבמ םימשבתמו הז דצל הז דצמ תובשונו

 םיקידצ ינפל ןדע ןג ימשבו יחקרס חיר תואיבמו רוהט םשוב חירמ תואלמתמו

 'דחמ) "ו ידגמ...ןמית יאובו ןופצ ירוע 'אנש...ןדע ןג ישרוי םידיסחו

 מ. 0161נ6ע§י לש ותרודהמב טסקטה ;177 'ע ,ה שרדמה תיב ,קענינללעי

 .(רתויב שבושמ אוה טל 'ע ,3 £מ.00נב, 08ס1ןנע1<1§6 , 1928

 ןאכימ" :קוספה לע םירישה ריש תדגא שרדמ םג באוש המוד יטטימ רוקממ

 םימשב ינימ לכ אלו ןומסרפא אל ןיכירצ ןניא אבל דיתעל םיקידצה ׳וא התא

 'דהמ) "ןדע ןג ינמסוב לכ םהינפל [?תחלוז :ל״צ] תלחוזו ותדבכמ ןופצ חור

 תורעההו רחא י״כמ תופסותה םג הארו ,1083 'ש ,ה 'רפ ,1896 ,'גדירבמק ,רטכש

 זמר) טעמכ ההז ןושלב קוספה לע ש״קליל רוקמה הארנכ והז .1^83 'ע ,םש

 ןונמה םג הוושה .א״ע גסק םולש שיא 'דהמ ,זל ׳רפ ר״ספ םג הוושהו ,(זפקתת

 תוליבקמב ןדע ןגל ה״בקה תאיבו תינופצה חורה ירואיתו (ןלהל) לוגנרתה

 ע״שבר .ה״בקה ינפל דוד רמואו" :אטוז א״בדת ןכו .(םש תורעהב) רהוזבש

 .(32 'ע םולש שיא 'דהמ) "ונגל ידוד אבי רמאנש ןדע ןגב ונמע דועסו אב

 אל ןודבאו לואש" :ארקמב רבכ רמאנל םאתהב עובשל הלאשמ עיבמ םנהיגה 53

 -וס ,םש ,םש) "...לואש...הנעבשת אל הנה שלש" ,(כ,זכ ילשמ) "הנעבשת

 םלועל אלמתמ וניא לואשהו לואשל אלא ןיסנכנ ןניא םיתמה לכ" :שרדמבו .(זט
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 :אטוז א״בדתב םנהיגה תלאשמ הוושהו .(ז,א ר״הק) 'וגו "ןודבאו לואש 'אנש

 יעשופ[מ] יתוא אלמ ע״שבר .ה״בקה ינפל תרמואו היפ םנהיג תחתופ העש התואב"

 .(םש ,םולש שיא 'דהמ) "לארשי

 ר״א" ר״ומש שרדמב האר םירחא םיבותכ דוסי לע םנהיגה ןמ טוליק לע

 םנהיגמ הלוע ךכ םיקידצה יפמ ןדע ןגמ הלוע ה״בקה לש וסוליקש םשכ...יול

 תנד הפי תרמא הפי ןנחוי ר״א .םירמוא םה ה מ...םיעשרה יפמ

 .(גלתח זמר 'הת ש״קלי הוושה ;ד,ז 'רפ ר״ומש) "...תרהט הפי
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 (א)

 'ה :טירמו3 םה המ תודש

 ןנוכ ץר!; דסי המכחב

 ותעדב .הנובתב סימש

 םיקחשו ועקבנ תומוהת

 ,ג ילשמ) ^ ^לט ופרעי

 <ג)
 :רמוא והמ ^4^דומסא

 לע ביטמל ביטמו בוטה

 (1)56 .לארשי

 ןה המ הדשבש תויח

 בוטה ךורב :תורמוא

 57^ו^.ביטמהו

 (ג)(ב)
 דסי המכחב ׳ה :תורמוא ןה המ ־הדשה תייח לכ א*ר7

 .(טי,ג ילשמ) ^הנובתב םימש ןנוכ ץרא

 [...המכחב ׳ה |ב(א) [(א)

 | ^קטב. ..ותעדב- :הא

 |ב תודשבש :א [הדשבש

 יל יכ...+ ^ [...ךורב

 תומהב רעי ותיח לכ

 (י,נ םילהת) לא יררהב

 <נ>־

 לש םמוקמ] x- :ל [(ג)

 הדשה תייח לכ - דומסא

 . רחאל אלא ןאכ וניא לב

 ,תפיכוד ,חיס ,רודס

 [(ןלהל) תימענ |

 תייח :ל £הדשה תייח לכ |^*כד(ב) :ל [(ג)(ב)

 [.-המכחב 'ה |פו תויח :סד הדשה תויח :מג*כ הדשה

 ,םש) למ ופרעי םיקחשו ועקבנ תומוהת ותעדב+ :א

 חרפתו הברע לגתו היצו רבדמ םוששי :^*כ (כ ,םש
(7) 
 '־ 'פ (א,הל ׳שי) תלצבחכ

 הדשה תויח לכ תרישל החסונ תוהזו ,דבלב (א)ב תודש תריש לש התואיצמ (1)
 יאדיחיה ןונמהל םעמכ-ההזה (א) לש הדשבש תויח תסרגו ,ןאכמ (ג)(ב)ב

 תועבונ ולא תויוצבקתהש ,הרבס תעדה לע הלעמ ,ןאכמ [(ג)־־] לב דומהא לש
 הדשה תייח לכו דומסא ינונמה ללכש ,לב רמתשהש ,דחא חסונ לש תוגלפתהמ

 ,(ב)ו (ג) לש י״הכ ראשמ רקענו קתעוה אל ,ןבוה אל ורשפש ,דומסא .דבלב
 תויח' תיללכה הרדגהב ורמוא םש רמוהש םע ,ונונמה רמתשנ (א)ב וליאו

 לש ךילהת ךותמ ילוא ,תודש ןונמה ךפה הדשבש תויח ןונמהו ,'הדשבש
 תברקב ,ןלהל (ג) חסונב רודס םג הוושה חסונה ןיינעל .םינונמהה לוכיש

 ש״א 'פוופ .דומסא תסרג םע טעמכ ההז םש ר תסרג ןלב דומסאל םוקמ
 :וז תורשפא ףא לוקשל שיו חסונה ילוגלגל רחא רבסה יל עיצה לטנזור

 ןוימדה ;(תורעהה האר) םה םינבומ-יתלב תומש דומסאו (ןלהל) רודס
 הליחתכלמש ןכתי .תוד0*/תודש ןיבל םניב ףא ןכו ,בר םהיניב יפארגה

 םש לש תוטנאיראו אלא דומסא/רודס/תודס ןיאו ,דחא ןונמה אלא היה אל
 .לקנב ש"פ חורב םינונמה ןהל וסחויו ואצמנש תוטלבוד ,חודש ילוא ,דחא

 רורצ לש איה תישילש הטנאיראו הדשה תייח לכ ףאש ,ןכתי אלא דוע אלו
 .הז

 לכ תסרג הוושה ךא ,ךכב-המ לש לדבה הרואכל ;ןושארה קוספה קר טטוצ (2)
 .ןלהל (ג)(ב) חסונב *כ לש הדשה תייח
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 .וכרדכ ,ם לש הדושח תזרחנ תפסות (3)

 הרומ (י״הכב הדיחי םעפ) דוקינל תוקקזיהה םצע .ידומסא דקונמ י״חכב (4)
 ,רבכ הנבוה אל הלמהש

 םיילושה תוהגה לככו ,טסקטה ףוג תביתכמ הנוש הביתכה .םיילוש תמלשה (5)
 ההז הרוצב הב בתכנ היווה םש יכ ,ןייוצי םלוא ,רתוי הטוהר איה

 תמלשהבש היווה םשל דוגינב - ןזואמ רוטב ןיד״וי שולש- רפוסה גהונל
 .םינינת לש םיילושה

 . (2) הרעה הוושה (6)

 לש ותצובק-חת ןב ,ו םע האוושהה .ליעל ןייע ,רבדמ ןונמה אלא חז ןיא (7)
 לוגלגב דאמ החיכשה ,החיספ ונינפל יכ תדמלמ שבושמה ורדסב ול ההזה ,פ
 חספ פ וליאו ,'תויח' רחאל 'תורבדמ' תריש תאבומ וב :ש״פ לש תוקתעהה

 הסחוי ךכו ,תרזוחה תינבתה לש הייטעב (תו)רבדמ ןייצו תויח תריש לע
 .£הדשה} תויחל רבדמ תריש

 הדשה תויחל וא תודשל רשקהב אל ךא ,תובורמ תושרדב םישרדנ (מי)קוטפה 54.

 תימראב םנמא עיפומ 'רמס' שרוש .תירבעב העודי הניא וז ןוגכ הבית 55

 הלואשה ,וז הלמ ךא ,(תלוס־) אדימס הלימב םישרדמבו דומלתב *•וימוגרתה

 ־8,1183, 61־16011150116 וגנב(1 181)611113 0116 הוושה) תינוויה ןמ1.* .3

 ןו\ז6216 2 110 18111111(1, 1111111־88011 12211 182£1101, 11. 1561־1111, 1849, ע. 161111397)

 ,חמוצה םלועמ התארוהש ,הז שרושמ תרחא הבית .ונינפלש םשל רשק לכ הל ןיא

 :םיסופדה חסונ) £אחושכד] 'אתדימס' א״ע טס ןיטיגל ךורעה תסרגב הלולכ

 ךרע ,ךורעה הוושה) ןצינכ וא עקפכ הראבמ 540 'ע , 111 ,יול .(אתרמוח

 ריכה אלש ,ףעל ךא .ארקמה ןושלב רדמס הלמה ףא הז שרשמש ,ריעמו (אתדימס

 ןייע) ךיימס תיליחת+רדמ שרשה ןמ רדמס תבית ריבסמ ,ךורעה תסרג תא

 ו/\ז, 1)16 £'102־8 162* 1121621, 1, ¥1(1621-161ע21§, 1926, ע. 1072-73 .1).

 ף יי לא תואהש ,ןכתי .םייח-לעבל הנווכהש ,רווחתמ לב דומסא לש ורדס יפ-לע

 תיברעב העודיה היחל הנווכהו ,תיברעב עודייה תרוצ אלא הניא חתפב תדקונמה

 תאפמ םיירבע י״כב רתויב אוה חיכש ש״יר/ת״לד ףוליח . 1' םשב

 תנייטצמה הדלוח ןימ איה וז הייח .םהיניב ןוימדה בר ל י״כב םגו ,םנוימד

 ־81) 10 -£21^11311 םינולמב האר) 101131618 2116111218 התו ורפב212 ,18216 .21.£

16x10021, 10211021, 1872, 2ע. 1426; 8. 1027, 811ע]?16ס16211 &גx 

 העודי המצע הלמה . (1101102121812*68 82־8163, 1, 16ע־16, 1881, ע, 683
 ס

 י האר ,'ארומס' הרוצב תירוסב !x10 0 21 8728־0©£6101821, 8216 .0

 ע. x02112111, 1928, 482.תיסרפב הרוקמ ןמלקורב םש ןייצש יפכו ,118118 88

 טג האר ,x02111, 1901ע2־180113, 11, 30 118*1638112 ,3011111 187216 .8

 לע .תיברעה ימוחתמ םשה לגלגתה ןוכנ ונייוהיז םא םוקמ לכמ . 001. 2667

 ע , 11 ,ירימדלא ,םיניבה ימימ יברעה יגולואוזה ףסואב האר וז היח' 81-80

 תינמרגה ׳דהמב האר ,היקרוטב הייוצמ היחה התיה רתייב״ןבא יפ-לע

 לש רידהמה םלוא ,<7.7. 3021111610162־, 11, 311111 §821, 1842, ע. 57

 םייחה לעבל םחייתמ הז םש י״אב יכ ,ריעמ ירימדלא 5000801618 011181618,

 הנוכמ ם״במרה לש תיברעב יאופר רוביחב .י״אב היה יוצמ היגוסמ דחא רמול

 תיתפרצה 'דהמב האר .םימב יחה , 0 8310261201 ,רחא םייח לעב רומס

1/1, 146762110£, 1*6X1)110811021 163 210103 16 120§1163 (1^60101268 ]?263621163 

 הז בוריע .8 1*1213111111 1ז£§7ע16 41, 08126, 1940), ע. 42, 210. 79
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 תוצראב יזוה ,רמייהנדוב 'ש .םש ,יזוד ןייע ,דרפסמ םייברע תורוקמב עודי

 ,רחא םייח-לעב ןויצל "רומס" םשב שמתשמ ,ז״סשת-י״שת ,םילשורי ,ארקמה

 ׳ע ,ב ;171 ,42 ׳ע ,א ,ש״ע ,ינושלה דצה תרהבה אלל ־701111618. ע61־6£וג3נב£

 יוהיזל תרחא תורשפא .221 'ע ,ג״ישת ,ביבא לת ,לארשי ץראב יח ל״נה ;37

 רדימס םג ךא ,רדנמס תיברעב תארקנה הרדנמלס םע ותוהזל איה דומסא

 .81 'ע , 1 ,ירימדלא האר , ע1

 יבצ ןונמה הוושה ;ארקמה ןמ םוסיצ םניאש םידדובה םינונמהה דחא 56

 תונכשב ביטמו בוס ףוריצה .הז ןונמהל דאמ המודה ,ןלהל (ב) חסונב

 בורק חסונה .(חם,םיק ׳יהת) "...ביטמו התא בוט" :ארקמב הדומצ-יתלב

 .האבה הרעהה הוושה ,(א) חסונב הדשבש תויח ןונמהל רתויב

 םימשג לע ןוגכ ,םינוש םיניינע לע הכרב חסונ םידומלתבו הנשמב 57

 הנביב ונקית הרובקל רתיב יגורה ונתינשמ .(ב,ט 'רב) תובוט תורושבו

 וג#ינש ביטמהו וחירסה אלש בוטה" ןוזמה תכרבב ביטמהו בוטה תכרב רמול

 תובא תכסמל אובמ ,קבלא 'ח ןייע הז חסונ לע .(ב״ע,אל תינעת) "הרובקל

 ;10 'ע ,ט״ישת ,ביבא-לת-סילשורי,םיערז רדס ,ותרודהמבש הנשמ ירדס הששב

 .}£0^80^1£1 78 (1934), ע. 430־437 ל"נ ה

 ,(ב,ב 'ארב) "הדשה תיח לכלו...המהבה לכל תומש םדאה ארקיו" :הוושה א57

 התיה אל םאה תעדה תא תתל שי .(א,ג) "הדשה תיח לכמ םורע היה שחנהו"

 הדשה תיח רבעתו" םיבותכה םיזמורש יפכ ,ארקמב יטרפ םצע □ש 'הדשה תיח'

 תונבו םינת הדשה תיח ינדבכת" ,(ט,די ב״מ) "חוחה תא סמרתו ןונבלב רשא

 .יללכ ע״שכ םומגרת םימוגרתה םנמא .(כ,גמ ׳שי) "הנעי
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 .(די,המק □ילהת) 58םיפופכה לכל ףקוזו םילפונה לכל ׳ה ךמוס :רמוא והמ שחנ

(*) 

 'ה תא וללה :םירמוא םה המ 52ינ ינת

 )תומוהת לכו םינינת ץראה ןמ

 .(ז,המק סילהת)

 .(ם,המק םילהת) 61 ו ישעמ לכ לע וימחרו לכל 'ה בוט :רמוא והמ ברקע

 (ג) (ב)(א)

 והוללה :תרמוא איה המ ־2הדלוח המשנה לכ :תרמוא איהלהמ 62הדלוח

 העורת ילצלצב והוללה עמש ילצלצב ^21(ו,נק םילהח) 65היוללה הי ללהת

 ^.(ה,נק םילהת)

 ^*כ^רק^זהא [(א)

 ^6^ג (ו,נק ׳הח) היוללה הי ללהת המשנה לכ :א [...'ה בוט

 [...והוללה |ד 5 (8)ן־?ל] (7)כ £(ג) 1 :ב(ב)(א) [(ב)(א)

 • לכל עיבשמו ךדי תא חתופ :^8^[?ל]כ
 ' 'ד (זט,המק םילהת) ןוצר יח (9)

 הרוקמ ןיא םא ,ההימתה תא תררועמ דבלב (א)ב התעפוהש ,תזרחנ הריש (1)
 םירתיה םינונמהה ראש הושה .(ןטמל) שרדמה יפ-לע ילוא ,הכירע תפסותב

 .הנאת ,חופת ,ןפג ,למ :(א) לש

 חסונה תוגלפתה ךא .םצעב דחא דגיה םיאטבמה ,םיקוספה תוכימסל ךתעד ןת (2)
 תיממש תריש תואסרגב ,םהיסחי לוכישב ,תינש םה םיעיפומ ןכש ,איה הרורב

 .ןלהל

 הלעמל ראובמ הז" :הרעה ףוריצב שוריפ אלל זב אבומ םינינת ןונמה (3)
 ןיא ,ש״פל יחמק לאומש 'ר שוריפ לש ארתב הרודהמ ,חב ןכאו ."המדקהב

 .שוריפה ףוגב םתרישל רכז

 .םיסופדה בורב ךכו ,ןתיול ינפל ,ש״פ תליחתב םינינת תריש םוקמ (4)

 ,היווה םשש ןויכ ,ירוקמה קיתעמה ידימ הניא וז םיילוש-תפסותש ,רורב (5)
 .(5) הרעה ,הדשה תייח לכ הוושה .תוביתכה יתשב תונוש ויתורוצ

 רורב ךכיפל .ןאכ החיספש קפס ןיאו ,(ב)(א)ב הכומסה הדלוחה תריש (6)
 .דחאכ הדלוחו ברקע ויה ג ספוטבש

 .(הדלוח) םריע ןב :'ןמיס׳ה תמישרב הדלוח תביתל לעמ תיברעב הסולג (7)

 תיממש תריש .ןלהל ןייע ,(ב)(א) לש תיממש תריש איה בב הדלוח תריש (8)
 ההז החסונ ןכאו ,ל לש ועסקב איה הלולכ ךא ,עוטקה כב הלולכ הניא

 תסרג ףאש ,התעמ רומא ,ונינפל לוכיש םא !ןאכ (ב)(א) לש הדלוח תרישל
 יטנגה רשקל ןאכ החכוה אמשו .ןאכ כ תסרגכ םתסה ןמ התיה הדלוח לש ל

 .ל-כ יעטק ןיבש

 ברקעו שחנ ינונמה ונממ קרפ ותואב לולכ הז קוספש ,ךכל ךתעד ןת (9)
 ' .ליעל םינכשה

 .הז בותכ רמול ,(די,ג ,ארב) ונוחג לע הכילהב שנענש ,שחנל ול יואר 58
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 ,(23 'םמ הרעה) 1. 1!6ו\ז, 4.1־8ע1£13 <3116 1!ו11,011118ג11611 ןייע םייוהיז לע 59

 .402 'ע ,ב ,חתפמה יפ-לע ,רמייהנדוב םג ןייע ;342 ׳ע

 לע םילהת שרדמ לש תרחואמה תפסותב .םינינתה ללה וניינע ופוג בותכה 60

 ןירטלפ ינב ,הלחהב ותוא םלקמה ימו ,ךלמה תא ןיסלקמ לכה" ?קוסעה

 לודג אוהש ימ ,הלחת םלקמ ימו ,םימשב והוסלקש רחאל...הנידסה ינב כ״חאו

 רמאנש ,הלחת ןיסלקמ םה ךכיפל...םינינתה ולא םילודגה סה ימו ,ורבחמ

 .(538 'ע ,רבוב 'דהמ ,ה,חמק רומזמ) ״תומוהת לכו םינינת

 רזעלא 'רו ז״ביר לע יססימה רופיסבש הדשה תונליא תרישב ףא ללכנ קוספה

 םלוא .(ןלהל הדשה בשע/תונליאה לכ ראש תריש האר) ב״ע,די הגיגחב ךרע ןב

 ,טילהתב חמק קרפמ םידחא םיקוספ לס איה בכרה םס ילבבב תונליאה תריש

 .קרפ ותואב עבומה האירבה לש יללכה ללהל זמורה

 הוושה .םללכב םייח-ילעבל אלא ,ברקעל רשקהב םלועמ שרדנ אל הז בותכ 61

 םדאה לע וימחרש םשכ ה״בקה לבא" :(ה״כרת ,ןיטסעטש ׳דהמ) ו,חנ אמוחנת

 םינוש םירופס הארו ."וישעמ לכ לע וימחרו רמאנש המהבה לע וימחר ןכ

 ימלשורי ;א״ע,הפ מ"ב ;א"ע,ז ׳רב לשמל ,הז בותכ רמאנ םהב וז חורב דומלתב

 .ג״ה,ם"פ םיאלכ

 דלוחה םע הדלוחה תא ההזמ י״ב ןולמ .הנשמב םימכח ןושלב עיפומ םשה 62

 י הדלוח ןיבל דלוח םע ההזה הדלוח ןיב ןיחבמ 53 ׳ע ,ב ,יול .ארקמבש

 ,םילשורי ,ב ,הנשמה ןושל רצוא ,יקסוואסאק י״ח ןייע) ונממ הנוש םייח לעבכ

 ׳ לע דמוע וניא ךא הדלוחל דלוח ןיב לידבמ רמייהנדוב .(689-686 'ע ,ז״ישת

 םייוהיזה םג םש ,396 'ע ,ב ,חתפמב םיברה מ״מ האר ,ל״נה הנחבאה

 .128 ףיעס ,ןהוזיוול םג האר .םייגולואוזה

 דוסיב תדמוע הדלוח תביתל [לבת־] דלח תבית ןיב תילילצה הלבקההש ןכתי 63

 תריש םתסה ןמ הכפה וז הלבקה לע תססובמה תונשרד יפ-לע .הז ןונמה

 םדרטשמא סופדב ןכאו) םילהת רפס תא תמתוחה ,םלוכ םיארבנה תרישל הדלוחה

 .(ש״ע תא הדלוחה ןונמה םתוח 1047 רטסג ,יטירבה ןואיזומה י״כו ב״נת

 הדלוחה ןמ ץוח םיב שי השביב שיש לכ ןנבר ונח" :ונל העודי וז ןוגכ תונשרד

 י״שרו (א״ע,זכק ןילוח) "דלח יבשוי לכ וניזאה הארק יאמ אריז 'ר רמא

 .תודלוחל בשוומ םוקמ אוהש ץראה יבשוי - דלח יבשוי :םש שרפמ

 .ליעל ןייע ,ש״פמ עדרפצהו דוד שרדמ תא ש״קלי איבמ הז קוספ לע
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 .(ב,ל םילהת) ־־יל יביא תחמש אלו ינתילד יכ 'ה ךממורא :רמוא והמ רבכע

 ,םאנ ךדירוא םשמ ךנק םיש םיבכוכ ןיב םאו רשנכ היבגת םא :רמוא והמ ^^לותח

 # .(ד,א הידבוע) ^^'ה

 (א)

 יביוא ףדרא :רמוא וחמ ועיגמשכו

 םילהת) □תולכ דע בישא אלו םגישאו

 .(חל,חי

 רשיו ׳ה התא קידצ :רמוא והמ רבכעו

 .(זלק,טיק םילהת) ^ךיטפשמ

 :ן \ _
 למ הדדא השע אוהו יל רמאו רבדא המ א״המ ףאו + : ־,סא- :א [...רבכע

 בצ [* 1^0- ^ [...לותח 1^*0 (וס,חל היעשי) ישפנ רמ לע יתונש

 ^ ו (די,זכ םילהח) 'ה לא הוקו ךבל ץמאיו קזח ׳ה לא הוק :רמוא והמ

 [םחולכ...ועיגמשמו |(א) [(א)

 רבכע :קה [רבכעו | ^טא- :קה

 ^םא

 "רמוא והמ רבכע״מ ש״פל תיסופיט (ןוטיולטואימוה) החיספ הערא טאב (1)
 . ,רבכע לש ןושארה ןונמהה טמשנ ךכו - (א) תסרגב - "רמוא והמ רבכעו״ל

 אלא ופוג א תקתעה תעב הערא אל החיספהש הארנ םלוא .וינונמהו לותח
 ומכ ,דבלב ןושארה ונונמהו לותח ללכנ אב ירהש ,וינפל היהש ספוטב

 תחת :י״הכ ראשמ גרוחו ,הנוש אב לותח לש ורדס םלוא .(ג)(ב) יחסונב
 הערא א לש וספוטבש ,הארנ .רבכע-הדלוח-לותח אב אב לותח-רבכע-הדלוח

 םיילוש תהגהב לותח ןונמה וב ףסונש אלא ,סב ומכ ,הרומאה החיספה תמאב
 .המוקמב אלש הקיתעה או - (ג)(ב) חסונ יפ-לע -

 יפ-לע .התוכייש ןויצ אלל ,כ לש ןורחאה דומעה ילושב הפסונ וז ההגה (2)
 יתאצמ אלש פ״עא ,רבכעל םחייתהל איה הייושעש יתרעיש המוקמו הנכות

 טוטיצה יפ-לע ןכמ רחאל התמאתנ וז הרעשה .ףסונ י״כ ףאב וז הסרג
 ,יארקה םיחורי ןב ןומלס ידימ וילע הפקתהה ירבדב ש״פמ רתויב םודקה

 ןב ןומלס .(א קרפ ,א אובמ ןייע) אנ,טיק םילהתל יברעה ושוריפב
 ףיסומו ,'וגו ךממורא ,י״הכב ליגרה רבכעה ןונמה תא טטצמ םיחורי

 ילוא אוהש ,כ היגמ לש תפסותה תלחתה ומכ ,"יל רמאו רבדא המ" טטצמו
 יחרזמה חסונה .(תירישעה האמה) ךרעל םיחורי ןב ןומלס לש ונמז ןב

 םלוא !בחרומה ידרפסה חסונל דוגינב יזנכשאה חסונה םע דחי דמוע (כד)
 רבכעה ינונמה לש בחרומה יחרזמה חסונה ןיבש תינויערה הברקל ךתעד ןת

 ףסונה ןונמהה אטבמ םהינשב :ידרפסה חסונל םיחורי ןב ןומלס לצאו *כבש
 .ידרפסה חסונב לותחה לש ףסונה ןונמהה עקר לע עבומה ,ןיד קודיצ ןיעמ

 דוד שרדממ דוסי אלל הלגלגתנ הרישהו ,הארנכ עדרפצ לש שוביש בצ (3)
 טג הוושה .םש (7) הרעהו ופוסב (ג) תסרג הוושה ,ש״פ שארב עדרפצהו

 .(7) ,(3) תורעה ,ליעל תוניעמ

 ,ב רקיעב) 400 'ע ,חתפמ ,ב רמייהנדוב ןייע יגולואוזה יוהיזה רבדב 64

 .139-137 םיפיעס ןהוזיוול ;(דומלתב רבכע לע 77 'ע

 !397 'ע ,םש ,רמייהנדוב ןייע .םימכח ןושלב הנושארל העיפומ הלמה 65

 ארתאב םולחב לותח הארוה" :ב״ע,ונ תוכרב הוושה .118 ףיעס ןהוזיוול

 ."האנ הריש ול תישענ [לבבב] ארנוש היל ורקד
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67 
 .(הכ,ולק םילהת) ודסח םלועל יכ רשב לכל םחל ןתנ :תרמוא איה המ "הלמנ

 :א [הלמנ

 לש תךושעה תינבת לע רומשל ושקבב ,ןיעדויב הארנכ הלמנ לע חספ א (1 )
 ,ןלהל םגיהוושה .ש״פ תקולח ,ח קרפ ,ב אובמ האר ,םיקלוחמה וינונמה

 .הארנכ הביס התואמ בדו רשנ תטמשה

 לש םידחא םיחסונב הלולכ לותחו רבכע ינונמהל הרורב תירופיס הליבקמ 66

 סחיב תיקלחו ידרפסה (א) חסונל סחיב איה המלש הלבקהה .אריט ןבד ב״א

 רדיינשנייטש ףריצש "תרחא" ם״בד ב״אל ןדייל י״כמ תופסותב .םיחסונה ראשל

 לותחה אצומשכו" :רבכעו לותח לע ירופיס עטק לולכ 1858 ,ןילרב ,ותרודהמל

 ךממורא רמואו [רבכעה] וילע ותעד חיסמ ,וירחא ףדרו וגישמ וניאו רבכעה תא

 ...םיבכוכה ןיב םאו רשנכ היבגת םא לותחה ול רמא ,יל...ינחילד יכ 'ה

 רשיו 'ה התא קידצ רמוא רבכעו םגישאו יביוא ףודרא רמוא גישמשכו ,ךדירוא

 'דהמבש ס״בד ב״א חסונב ףא לולכ ןושל ייונישב הז עטק .(א״ע,דל) "ךיטפשמ

 ןויכו" :ו״פרת ,הניו ,טספדובב םינברל שרדס-תיב י״כ פ״ע רגניול־ןמדירפ

 רסמנש ןויבו...'מוא לותחו ...׳מוא רבכע וגישמ וניאו רבכע רחא לותח ףדורש

 (זי,המק ׳הת) [!] "ויכרד לכב ׳ה קידצ ׳מוא לותח [?ידיב :ל״צ] ודיב

 ימואלה םירפסה-תיב ,םילשורי י״כב טספדוב י״כל המוד חסונ .(13 'ע)

 .רבכעה לש הנורחאה ותרימא אלל ב26 ףד 803935 יאטיסרבינואהו

 ונודב ,136 'ע (ג״לרת) ב למרכה ,ןנאמפייר ׳י רבכ דמע וז הלבקה לע

 הארנה יפכ רבוח ס״בד ב״א .ש״פל רוקמה והזש ,רובס ןנאמפייר ,ט״בד ב״אב

 ,לארשיב תושרדה ,קבלא־ץנוצ םג האר ן87 'ע , 11 ,םולש ןייע) תירישעה האמב

 תא .(496-490 'ע ,(ו״כשת) גכ דלומ ,ןד ׳י ן43 ,41 תורעה 284 'ע ,50 'ע

 ,כ י״כב רבכ םיאצומ ונא ((א) תואסרגבש תפסותה אלל) לותחהו רבכעה ינונמה

 רחא ףסונ ןונמהו רבכעה ןונמהב ןכו ,תירישעה האמה ינפל הארנכ קתעוהש

 ,רבתסמ .תירישעה האמהמ םיחורי ןב ןומלס לצאש רתויב םודקה ש״פ טוטיצב

 וניא ש״פבש ירוקמה ןיערגה ךא ,ם״בד ב״אב םנמא ורוקמ (א) חסונ תפסותש

 .תחא תירופיס תונשרדמ םיבאוש וללה תורוקמה ינש יכ ,רורב .ונממ חוקל

 הפי החאתמ וניא ם״בד ב״אבש ל״נה ירופיסה עטקה יכ ,םיעטהל שי תאז םע

 .רבכעה לש ותומב םייתסמ ול םדוקה רופיסה ירהש ,ש״שמר ׳דהמבש ףוצרה טסקטב

 ידכ ךות ש״פמ חוקל וניא ס״בד ב״אב עטקה םאה לוקשל םוקמ שי ,התעמ רומא

 יחרזמה חסונה לש הברקה לע ליעל (2) הרעה םג הוושה .ירופיס דוביע

 .(א) חסונל (םיחורי ןב ןומלס ,*כ) בחרומה

 חלש" :הלמנה השעמ ,יחרזמ-ימלסומ ורוקמש שרדמב הריש תורמוא םילמנ לע 67

 םכתא ותיחשי אלש םכיתבל וסנכה הרמא ןכמ ימ :רמאו םילמנה רחא [המלש]

 תוארל ואובי אמש יתארי...םהל יתרמא ינא :הלמנה התוא הרמא ?המלש תונחמ

 ,ה שרדמה-תיב ,קעניללעי 'דהמ) "ה״בקהל ןיחבשמש חבשהמ ולטביו ךיתונחמ

 .(113X111 (1875), ע. 105 הוושה ,הנושארל ךכ לע דמע רדיינשנייטש 123 ׳ע
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 (ב)(א)

 אוהש ןמזב םסלגנרת אבש ןריכ 68לוגנרת !ה״בקה אבש העשב 68לוגנרת

 ׳;;ה ויז תא האור םיקידצה לצא ה״בקה ןדע ןגבש םיקידצה לצא

 ימשמ הלגנש אוה *5•^ר״ב ןגבש תונליאה לכ ןיפלזמ ןדע ןג ינליא לכ ןיפילזמ

 70(ו ) םורמ םיחבשמ םימשב ןדע חבשמ םימשב וינפל ^חורח • ^^םיחרשמ םימשכ ודע ! ^ ^חבשמ 6^סימשב וינפל

 אבש |בקטה :א [(א)

 םנכנ ה״בקהש :x [ה״בקה

 |בקט ןגב :הא [ןגבש |ב

 ^ןיפלזמ :א [ןיפילזמ

 ןג ינליא |ק ןיננרמ :א

 | ב תונליאה :א [ןדע

 :ק- [םימשב וינפל

 :א [חבשמ |ב םימשב

 ט אוהו...+ :ק חבשמו

 ןמזב |*כ,ד :כ [(ג) :א [לצא |פ0מו :ג [(ב)
 / ׳ר \

 העשב :כ [...אוהש [םיקידצה | *'ס-

 הימשמ דרוי ה"ב ק הש תונליאה לכ |פ ןדע ןגב+

 שלשב םינוילעה ןג תונליא :א [ןדע ןגבש

 לצא **^תונורחאה ^תומשבש תונליא :פ ןדע

 ןדע ןגל םיקידצה חבשמ :ג [םיחבשמ |ו

 תועש שלשב

 ס- :ו חבשמו :םמ

 ינליאו ןדע ןגל םיקידצה

 וינפל ןיילזמ ןדע ןג

 אוהו םימשב ינימ לכ

 רמואו םימשבה חיר חירמ

 םיקידצה לצא בשוי+ :ד

 ינליא לכ וילע ןיפלזמו

 העשב םימשב ןדע ןג

 ־ חירה חייזמש

 ,-/וינפל ,ןויכ/העשב - םיביצי םילדבה ינש אלא (ב)ל (א) חסונ ןיב ןיא (1)
 * ךא ךרע-תולק תוטנאיראו יחשל גלפתנש ,דחא חסונ ונינפל רבדלש ותמאלו
 (ב)(א)ל המוד חסונ תבכרה איה (טאראפאב האר) כ לש היגמה תפסות .תוביצי

 ,ןאכמ *כ לש אפיסלו ןאכמ (ב)(א)ל הבורק (ש״ע) ד תסרג וליאו ,(ג) לע
 'פור!0 .כ חסונל תינונגס הברק הלגמ "םינוילעה םימשמ דרוי" ןושלה ךא

 .תירוקמ הניאש הילע םידיעמ הסרג לש םיבורמ םייונישש רובס לטנזור ש״א
 ש״פב הליגרה תינבתה תא קר קיזחה לוגנרתה ןונמה לש וניערגש אוה רובסכ

 לכ וליאו ,(םורמ...ןמזב אלל) כב ומכ ,"רמוא והמ (ןושאר לוק) לגנרת" -
 "ןושאר לוק" ןושלהש ינמוד םלוא .רתוי רחואמ ובברוש תויטסימה תובחרהה

 המדקהה ,תמא .וז טסקט תרוקיבל לושכמל תדמוע כב "רמוא והמ״ל תמדוקה
 ןונמהל המדקהה הוושה םלוא ,ש״פ לש ותינבתמ תגרוח לוגנרתה ינונמהל

 ןיחבהל ןיאו טסקטב החאתמ המדקהה .((א) יפל בובז־ ;לב םג ,ןלהל) ברוע
 ליבקמה רמוחה םג האר .תיניינע וא תיריבחת הניחבמ האלטה-השעמ הב
 הליאש לע תורוהל ידכ וב ןיאש ,תורעהב םיאבומה סייטסימ;׳! תורוקמב

 ,םימודק םייטסימ תונושלו תורוסמל דה לע אלא ,םייוסמ רוקממ הרישי
 ךא םזיפרומופורתנאמ קוחרה ,כ חסונש ןכתי .תירוקמ הרוצב ש״פב ובצועש

 תפסות םלוא ,ירוקמה חסונה אוה ,תויטפילאקו פאו תויטסימ יוור תאז םע
 .(ב)(א) לש יטסיפרומופורתנאה חסונה לש ותומדק לע ףא הדיעמ םודקה והיגמ

 .םיחסונהו י״הכ ראש לכב ומכ ,לעיפב םנמא הארנכ איה תקייודמה הסרגה (2)
 .לק שוביש אלא הניא א תסרגש קפס ןיא ךכ םרוג :ו סגש יפל

 .הרורב החיספ (3)

 .םימשב ןדע ןגבש :תוביתה תקתעהב שוביש סחסה ןמ (4)

 .ןומיס םוקמב תועטב ת״ר ןומיס .[אוה] ךורב שודקה לש לבוקמ יתלב רוציק (5)
 תוינעת ףוס לש םודקה טסספמילפב "׳ה ׳רב שדוקה" הוושה םלוא .רוציק

 0. 18.7101*, לצא לאמשמ הנושאר הרוש ,17 חול ימלשורי דומלת ןיקשמו
 ^ . 116 וכ1*6ש-01*66£ 0811*0 06נב128]ב ע811מ1]כ3631;8 , 08מ1ןנ1*11§6 , 1900

 .ךפוהמב תחא הרוש ,ןיטישה ןיב הבברוש ,ד תסרגל הבורקה ,היגמה תפסות (6)
 וניצמ רבכש יפכ ,(ג) חסונ לע (ב)(א) יחסונ תא תמאה ןעמל ביכרמ *כ
 הרואכלש ,אצמנ וז הבכרה יפל .הדשה תייח ,לט ,םינינת ןוגכ תופסוהב

 .ןדע־ןגב םיקידצה לצא לוגנרתה בשוי
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 ,יוכש יורק ארקמב ;('רבג׳ םג הנוכמ הב) םימכח ןושלב עיפומ הנושארל 68

 11י 1ז1*ןג©111כ8גג111 , האר ינושלה דצה לע בחרנ ןויד .םירחא תומשב םג ךא

 ףיעס ןהוזיוול םג האר . (163 8נשנ1611 6 ^.11^3 8,61נ26 , -861*1111, 1901, ע. 37-43

 .403 'ע ,חתפמ ,ב ,רמייהנדוב ;246

 ימ) ול,חל בויאל ימלשורי םוגרתב רבכ - ונוק תא חבשמ לוגנרתהש ךכ לע

 אתנויב ארב לוגנרתל בהי ןאמ וא" :(הניב יוכשל ןתנ ימ וא המכח תוחוטב תש

 ש״פ תא ריכזמ ,םש ,בויאל ושוריפב ן״במרה] "הירמל א ם ל ק מ ל

 "וארובל סלקל הלילה תעשב ןנובתמה לוגנרתה..." רמואו הז בותכל רשקב

 םיננר ףנכ) גי,םל בויאל םוגרתה ב״ויכ .[(5 'ם ,א קרפ ,א אובמב הארו)

 ."...אסלקמו אחבשמד ארב לוגנרתד אפדג" :(...הסלענ

 וניאמ ,ךכב קר אל ,ש״פב אוה ןפוד-אצוי לוגנרתה ינונמהל םדוקה טסקטה

 יטסימה ויפואל ידיחיה יולגה יוטיבה אוהש םושמ אלא ,אדירג םיבותכ טוטיצ

 .םינונמהה ףסוא לש

 םיקידצה תציחמב ותייהשו ןדע ןגב ה״בקה לש ורוקיבל רתויב טודקה רוקמה 69

 ידיב בתכנש ,יבאלסה ךונח רפסב חיטפילאקופאה תורפסב ,הארנה יפכ ,אוה

 םוגרתב ;(17 'ע , יז0 ,םולש) הנושארה האמה לש הינשה תיצחמב יטסינלה ידוהי

 ...הטמל םשמ טיבאו ןגה ךותב ינודימעיו ישילשה עיקרה לא ינולעיו" :ירבע

 םייחה ץע ךותבו...ול חוחינ חירו לשב םירפו הפי םיחרופ םיצעה לכ תא אראו

 ,'ה קרפ) "םיקידצל ןכוה הז םוקמ...ןדע ןגל ואוב ידמ ׳ה חוני וב םוקמב

 הז רואיתב .(חק-זק 'ע ,א ,ז״צרת ,ביבא-לת ,םיינוציחה םירפסה ,אנהכ 'דהמ

 רחא רואית ,תרחא תידוהי הספילאקופאב .ש״פב ומכ םיצעה חומינ ףא רכזנ

 םיכלוה םיכאלמו ןגב םיבורכ בכרב ׳א עיפוה רשאכו" :ירבע םוגרתב .המוד

 ,אנהכ 'דהמ ,בכ קרפ ,הוחו םדא רפס) "ןגה יצע לכ וחרפ הריש םירמואו וינפל

 יאצאצ לכ ומדרנ רשא דע ןגה יצע לכ ועוניו ןדע ןג לא ואביו" ,(אי 'ע ,א

 .(זט 'ע ,ח״ל קרפ ,םש) "חוחינה חירמ םדא

 םיקידצה םע ה״בקה לויטל ןושארה רוקמל יבל תמושת תא בסה םולש 'פורפ

 - יבאלסה ךונח 'ם רחאל תירבעה תורפסב רתויב םודקה ,םיאנתה תורפסב ע״גב

 המוד רבדה המל לשמ ולשמ" :"םככותב יתכלהתהו" בותכה לע ב ,יתוקוחב ,ארפס

 ול רמא ,וינפלמ רמטימ םירא ותוא היהו םדרפב וסירא םע לייטל אציש ךלמל

 םהל רמא ה״בקהו ךב אצויכ ינירה ינפלמ רמטימ ךל המ םירא ותואל ךלמה

 ןגב םיקידצה םע לייטמ ה״בקה דיתע ךכ .ינפלמ םיעזעדזמ םכל המ םיקידצל

 ,םיוו ׳דהמ) "וינפלמ םיעזעדזמו ותוא םיאור םיקידצו .אובל דיתעל ןדע

 .ובש ינוציקה םזיפרומופורתנאב טלוב רואיתה .(א״ע,איק ,ב״כרת ,ןיוו

 בש אל הזה רבדה רחא" :םיארומאה ינושאר תפוקתמ ,רחא םודק ירבע רוקמב

 ודגבב םעבריל ה״בקה ושפתש רחא אבא 'ר רמא רחא יאמ הערה וכרדמ םעברי

 ןב שארב ימ ול רמא .ןדע ןגב לייטנ ישי ןבו התאו ינאו ךב רוזח ול רמאו

 אל וללה םיירבעה תורוקמב .(א״ע,בק 'הנס) "אניעב אל יכה יא שארב ישי

 .תיטפילאקופאה תורפסבו ש״פב ומכ ע״ג תונליא חוחינ רואיתב ךרכנ

 ,רהזב חיכש אשונ אוה הלילה תוצחב ע״גב םיקידצה לצא ה״בקה לש ורוקיב

 ,(ןלהל האר) ויתואירקו ילובמסה לוגנרתה רואיתב הז ןיינע ךורכ ללכ ךרדבו

 ש״פ תא ףסכ תויכשמ י״כב ומצע ןואיל יד השמ 'ר ןייצמ ,רוכזכ ,ש״פב ומכ

 יליל תוגלפ ןידכ ירק אלוגנרת" :(ב קרפ ,א אובמב ןייע) הז ןיינעל רוקמכ
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 תונליאה .(ב״ע,י ,א״ח רהז) "ןדעד אחנגב אייקידצ םע חכתשא הייבק ןידכו שממ

 ׳ איליל תוגלפ רעתאד העשב" :[ק תסרג הוושה] םיחבשמ אלא םימשב םימלוז םניא

 אתנגד ןינליא והלכ איקידצ םע אעשעתשאל ןדעד אתנגל לאע איה ךורב אשדוקו

 - א״ח) "'וגו 'ה ינפלמ רעיה יצע וננרי זא ביתכד הימק ןחבשמו ןרמזמ ןדעד

 ישחרמ והלכ אעראד יפוע וליפאו" :ףסונ םש ב״ע,בכ ג״ח םג האר ;א״ע,זע

 לש ותאיב לע .(דומלתב היתורוקמו ש״פב תונליאה תריש הוושה ."הימק אחבש

 בצ ,ב״ע בפ ,אע בע א״ח רהז :םג האר ע״גב םיקידצה םע "עשעתשה״ל ה״בקה

 ,א״ע גצק ,ב״ע בג ג״ח ;ב״ע הצק ,ב״ע געק ,א״ע ומ ב״ח ;ב״ע חעק ,א״ע

 תירבע הליבקמ .א״ע וע ,תומ ירחא םלענה שרדמ שדח רהוז ;א״ע בש ,א״ע גיר

 רבחמ לש ורוביחב הלולכ ,ש״פל רתוי םירורב םידה הב שיש ,רהוזבש רואיתל

 םייחה ץע םיקידצה םע ןדע ןגב םנכנ ה״בקהש העשב" :"ןדע ןג רדס" רהוזה

 רשמ םיקידצה לכל םייח אוה חירה וחואו ןגה לכ בבוס חיר ותואו חיר ןתונ

 שרדמה תיב ,קעניללעי 'דהמ ,'ב החסונ) "ןיננרמ ןילעה לכו חטתשנ ולכו םש

 רואיתל הלבקה !יבאלסה ךונחבש רואיתל הלבקהה ןאכ תניינעמ .(138 'ע ,ג

 ףוט האר) ןמיתמ ה״זרל ש״היש שוריפב ב״ע,בכ ג״ח ;א״ע ,זע א״ח רהוזבש

 .הריש רמאו לאירדה דמע .ןדע ןגב לייטיהל ה״בקה הצר תחא םעפ" :(19 הרעה

 םע...תולגמ שמח) "...רעי יצע וננרי זא הריש ורמאו ןדע ןג יצע לכ וחתפ

 ש״היש שרדמ = הל 'ע ,ב״כשת ,םילשורי ,חפאק 'י 'דהמ ,םיקיתע םישוריפ

 לבויה ׳ם לש ירבע קלח] השמל הלהתב רדנלדירפ םסרפש ימינונאה

 .(ו״נרת ,איספל ,[רדיינשנייטשל
♦ 

 ,ךפיהל אלא ,ללכ יטסיפרומופורתנא רואית ןיא (ג) חסונבש ,רכל ךתעד ןת 70

 תורפט ןושל ןושלהו ,קהבומ יטסימ אוה רואיתה םלוא ,תוימשגמ הקחרה

 קרפ יתבר תולכיה) "... ם ו ר מ ויז רדה ול יתרמא" :הוושה .תולכיהה

 :סג הוושה .(זע,וע ׳ע ,ה ,ג 'יס ,א תושרדמ יתב ,רמייהטרו ׳דהמ ,ישש

 א״פלא שרדמ) "םינוילעה םורמ ימשמ ה״בקה דרי העש התואב"

 .(טצ 'ע ,ד״ערת ,םילשורי ,רמייהטרו 'דהמ ,( ע״רד תויתוא) ת״ותיב

 תולוקה ינשל ליבקמה עטקב המצע תולכיהה תורפס ןושלל ההז וז הסרג 71

 דרוי ה" בקהש העשבש..." :(ןלהל) לוגנרתה לש םינושארה

 "...ודובכ אסכ אל תוברעב בשויו... םינוילעה םי ?כ ש ימשמ

 ןלהל ;45 'ע ,יעיבש קרפ ,ב ,שרדמה תיב ,קעניללעי 'דהמ ,תולכיה תכסמ)

 תייחת תעשבש דמלמ אלא" :ע״רד תויתוא ןושל םג הוושה .(עטקה לכ אבוי

 .(אל 'ע ,םש) "...םינוילעה םימש ימשמ דרוי ה״בקה םיתמה

 רמא" :ב״ע,ג ז״ע ילבב דומלתבש תושרדה לע ינדימעה לטנזור ש״א 'םורפ א71

 קסועו בשוי ה״בקה תונושארה שלש םויה יוה תועש הרשע םיתש בר

 יציב דע םימאר ינרקמ םלועה לכ חא ןזו בשוי תוישילש...תוינש...הרו תב

 תטלוב ולא תושרד לש תיטסימה הריואה ."ןתיול םע קחשמו בשוי תויעיבר םינכ

 .בכור אמיא תיעביאו אממי ןיעמ אמיא חיעביא דיבע יאמ אילילבו" :ךשמהב רתוי

 עמושו בשוי אמיא תיעביאו...תומלוע ףלא רשע הנומשב םשו ולש לק בורכ לד

 ."תויח יפמ הריש



60 

72 73 74 
 ךלמ אביו םלוע יחתפ ראשנהו םכישאר םירעש ואש :י רמוא ־ןושאר לוקב

 רובג ׳ה רובגו זוזע ׳ה דובכה ךלמ הז ימ .דובכה

 .(ח-ז ,דכ םילהת) 7^המחלמ

 ךלמ אביו םלוע יחתפ ואשו םכישאר םירעש ואש ;רמוא ינש לוקב

 ךלמ אוה תואבצ ׳ה דובכה ךלמ הז אוה ימ .דובכה

 .(י-ט ,דכ םילהת) 75הלס דובכה

 לופכ םכרכש היהיש ידכ הרותב וקסעו םיקידצ ודמע ;רמוא ישילש לוקב

 76.אובל דיתעל

 .(חי,טמ תישארב) ,ה יתיוק ךתעושיל :רמוא יעיבר לוקב

 .(ט,ו ילשמ) 'ךתנשמ םוקת יתמ בכשת לצע יתמ דע ;רמוא ישימח לוקב

 76םחל עבש ךיניע חקפ שרות ןפ הנש בהאת לא :רמוא ישש לוקב

 .(גי,כ ילשמ)
 ׳־יי /

 .(וכק ,טיק םילהת) ךתרות ורפה ׳הל תושעל תע :רמוא יעיבש לוקב

 סג :(תולוק 5) ד :(תולוק 7) פמסוהב :קא [...יעיבש לוקב...ןושאר לוקב

 חבשמ ןושאר לוקבו :(רמואו) קמוהא [רמוא ןושאר לוקב )^(תולוק 4)

 ןושאר לוקב :דב ןושאר לוק :(והמו) טכ רמוא והמ ןושאר לוק :ם רמואו

 ךלמ אביו...ואש :^(ג)ב(א) [...הז ימ. ..ו אשנהו ...ואש |ג ^םירמואו

 |^(ב) המחלמ...הז ימ :רב(א) [...אוה ימ. ..ואשו ...ואש | (ב) ^דובכה

 אהיש :ד(א) [היהיש ידכ |ב- [םיקידצ |פ^7^...ךתעושיל :א [...ודמע

 אבה םלועה ייחל :x [אובל דיתעל |א^הלופכ :א [לופכ |ב ויהיו :(ב)

 ^7^...ודמע :דסמג^6^...י תמ דע ;בקטא [...ךתעושיל |ט אבה םלועל :(ב)

 ו ם^ר0^ ...בהאת לא :פובקא [...יתמ דע |ה^שרות ןפ הנש בהאת לא :פ^ו

 נ פמובקא [...בהאת לא | סג- ;מר ^6^ ...ךתעושיל :ה^^סחל עבש ךיניע חקפ

 דומלל דומעל תע :פמו(א) [...תושעל תע | דסג-^ 1 ^ ה. ..יתמ דע

 רסג- :ב^ו2^הרות

 .תולוק 4 צב סג .ןושארה לוקה ףוסב עטקנ כ (1 )

 ןדע ןגבש תונליאה לכ..." :ג לש (תשבושמה) ותסרג יפל םיבר ןושל (2)
 .(תואסרגה יפוליח ,ליעל ןייע) "םיחבשמ

 ,(ןיטישה ןיב היגמה בוברשב םלשוה וקלח) יקלח וטוטיצו ,רומאכ ,עטקנ כ (3)
 .םיקוספה ינש תא אוה סרוגש ויפ-לע רורב ךא

 ןוימד םרג םתסה ןמ .םינושארה תולוקה ינשל ןושארה לוקה לצופ (ב)ב (4)
 .הלא תוטנאיראול טיקוטפה

♦ 

 א חסונכ אל םינפב ךכיפלו ,תואחסונה לכבכ רכז ןושל ל״צ ,רורב שוביש (5)
 .יסיסבה

 לוקה םלוא :א חסונל סחיב ישימחה לוקה ןיבל יעיברה לוקה ןיב לוכיש (6)
 ךכ .תולוק 4 קר םיללוכה ,סגב ללכנ וניא [קא לש יעיבר לוק=] ישימחה

 .צב םג

 .א חסונל סחיב יעיברה לוקה ןיבל ישילשה לוקה ןיב לוכיש (7)
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 יפ-לע .ומצע ולש יעיברה לוקלו אל ףפוח ו לש ישילשה לוקה םלוא ,ל״נכ (8)
 לש ישילשה לוקב אוה שובישהש רעשל שי פ ותצובק-תת ןבל הקודהה הברקה
 ו ךא (א) חסונ יפ-לע ו יבא הגוה אמש וא ;פ תסרגב ומכ ל״צ היהש ,ו

 .יעיברה לוקה תהגה תא קיתעהל חכש

 לוקה וניה יעיבר לוק ובש ,הב עיפומ וניא ויערו א לש יעיברה לוקה (9)
 .ישימח לוקכ תרחאהו יעיבר לוקכ תשמשמ תחאה ותיצחמ ,םינשל לצופש יששה

 .קאל ם סחיב ולכוש יששה לוקהו ישימחה לוקה (10)

 .(9) םג הוושהו ,קאל ה סחיב ולכוס יששה לוקהו ישימחה לוקה (11)

 .לבוקמה לוקה לס הזארפאראפ (12)

 ע״גב ה״בקה לס ורוקיב רואיתב דימת טעמכ םיבלוסמ ויתואירקו לוגנרת 72

 םייוורהו 'תוצח ןוקית׳ב םיכורכה ,הלא םירואית !,רהוז״בש הלילה תוצחב

 ההוזמ תינשרד היגולומיטא יפ-לע .תודחא תואסרגב םייוצמ ,תיגולותימ המינ

 ןייע) ןידה תדימ ,הרובג תריפסו לאירבג ךאלמה םע [לוגנרת־] רבגה

 0. 8011016111 4111* £81)1)818 1111(1 1111*61־ 8עדב1)011£, 16111־1011, 1960, ע. 195־

 ( 196; 011 1116 £8.1)581811 8111 113 8עדנב1נ01181נ1, 1011(1011, 1965, ע• 147-148

 קר רכזנ םיבר תומוקמבו ,דימת רורב וניא לוגנרתה ןיבל לאירבג ןיב יוהיזה

 לש ותסינכ םע ,הלילה תוצחב תררועתמ תונוש תואסרג יפ-לע .יתימה לוגנרתה

 תחתמ עגופו ,ןידה תדימ ,הרובג דצמ ףע ץוצינ ,ןופצמ חור ,ע״גל ה״בקה

 איליל גילפתאו ןופצ חור רעתאד אתעשב" ןארוקה [לאירבג־] לוגנרתה יפנכל

 יופדג שיקאו אלוגנרתד יופדג חוחת שמבו קיפנ דח אבוהלשד הומקוא אה

 הרובגד אבוהלשב רעתאד ןיגב רבג ירקאו אחגשא יוכש ירקא אד לעו...יראקו

 קפנ אבוהלש ןידכ" ;(א״ע,גכ ג״ח) "אמלעב ארעתאל איתא אק חרובגד ארטסב

 םש) "...אשנ ינבל ירקו אשידק אכלמל חבשו ירקו אלוגנרתד יופדגב שטבו

 םלענה שרדמ שדח רהוז ,ב״ע,בנ ג״ח ,ב"ע,זע א״ח הזב אצויכו .(ב"ע,בכ

 :יתימה לוגנרתהו לאירבג ןיב הנחבא שי םירחא תומוקמב .א״ע,וע תומ ירחא

 ירקאד אלוגנרת יאהב שטבו קיפנ קחציד אדומעד אבוהלש איליל וגלפ רחבמ"

 ,א״עק ג״ח) "ירק רבג יאה היב שטבד ןויכ הילע האלע ארחא רבגד אנווגכ רבג

 תעגופ איה םשו ץראל תבהלשה תא תאשונ חורהש ,שרופמ תורחא תואסרגב .(ב״ע

 א״ח ;א״ע,ומ תור םלענה שרדמ ,שדח רהוז ןכו אע,וצק ב״ח) לוגנרתה יפנכב

 ראבמ ףסכ תויכשמ ורוביחב .(יצרא רוחש לוגנרת לע רבודמ םש - ב"ע,חיר

 ףא .(ב קרפ ,א אובמ האר) שרופמב ש״פב לוגנרתה רואית תא ןואיל יד השמ

 תויכשמב ,לאה תוריפסמ "חור" תולשלתשה לש איה האצות לוגנרתה תולוק םש

 .ומצע לוגנרתה לש תילבק היצאזילובמס ןיא ךא ,הניב תריפסמ - ףסכ

 לע יגולותימ רפוח לש יידמל סוחס ילובמיס דוביע רהוזבש םירואיתב שי

 .ש״פב רוקמה לשו (ןלהל) חרזמב תיירבע־אל תויגולותימב עודי היהש ,לוגנרת

 א״ע,אכ אמוי הוושה ,לוגנרתה תאירקל יגאמ חוכ וסחיי םימודק תורוקמב רבכ

 א,ול ׳רפ ר״בב רופיסהו ,('וגו "ושארב ומד רבגה תאירק םדוק ךרדל אצויה")

 .דש לש ותעיגפ הענמש לוגנרת תאירק לע (335 'ע קבלא-רודואית 'דהמ)

 תסונמ תא תוולמ ויתואירקו תושונאה תא ררועמה ימיימש יתימ לוגנרת

 1116 £6נב<1-.6.י\/י6 818, האר .הטסווא יבתכב תיסרפה היגולותימב עודי םידשה

 1ע. . 0x101 ,*1116316161*81(1־11, 1880, ע. 192-195 (8801*6(1 1ג00£3 01 1116

 £831, 17); 8. <16 081)61*118113, מ0010§1081 ם1ע■ 111010§ע•, 1011(1011, 1872,

 .29 ,19 'ע ,(ה"כרת)ה ץולחה ,רוש םג ןייע ;ע. 282-283
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 ,יתימ ימיימש לוגנרת ראתל םיברמ ,(םיזזידח) פ״עבס תוימלסומ תורוסמב

 דע םיכשמנ וא ריואב וילגרו ויפנכו לאה אסכל תחתמ ותלוברכ וא וראוצש

 ןייע .רחשה תולע ינפל לאה תא חבשמ וא םינימאמל תונוש תואירק ארוקה ,ץראה

 ׳ אובמ האר) יטויסלאל ילאאלא םיזזידחה ףסואב ןכו ,803-802 'ע , 1 ,ירימדלא

 לוגנרת תרוצב ךאלמ ראותמ םייסופ־םייעיש תורוקמב .(432 הרעה ,ז קרפ ,א

 םתסה ןמ .(םש ,ירימדלא לצא םג ךא 441 הרעה ,םש ,*■גא׳גתחאב) המוד ןפואב

 תאירק רחאלש תונייצמ תודחא תורוסמ .אוה יסרפ וללה תורוסמה לכ רוקמ
 לש דחא םוקמב םג הזב/— אצויכ .םייצראה םילוגנרתה

 והיאד אתעשב" :רהוזב יתימה לוגנרתה רואית/אורקל םיליחתמ הז יהי׳מ לוגנרת

 ורפסב ריעמ םולש 'ג .(ב״ע א״עק גייח) "ןארק אמלע יאהד ןילוגנרת לכ ירק

 םיכאלמה תולהקמ תא ררועמה ימיימש לוגנרת תאירק לע יקסבולברו 'א םשב ל״נה

 הלבקה ונידיב םלוא .(49 הרעה ,277 'ע םש) יממע ינמרא רוקמב לאה תא חבשל

 יתימה ףועה ינוויה ךורב ןוזחב .תיטפילאקופאה תורפסב רתוי הבורקו המודק

 םיקידצל דעוימה םוקמב ומוקמו ,ץראה ילוגנרת תא ררועמ סקינפה ימיימשה

 ,א ,םינוציחה םירפסה ,אנהכ 'דהמ ,'ב ךורב ןוזח :ירבע םוגרתב) אבה םלועב

 תויגולותימבו תורוסמב ימיימש יתימ לוגנרת לע .(חית 'ע ,ך״שת ,ביבא-לת

 ,40-37 'ע ,(68 הרעה תלחתה) םואבנירג לצא בר רמוח (תויברעמ םג) תונוש

 לוגנרת לע רמוח לש עפש .דומלתבש "ארב לוגנרת" םע הז לוגנרת ההזמה

 אבומ) םייסרפ תורוקמ םג ראשה ןיב ,תונוש תויממע תונומאבו תויגולותימב

 1!.02*8.§, 0סס£ (1נב: 3, איבמ (םולש לצא ל״נה ינמראה רוקמה םג

 םג האר תיסרפה תדהו תוימלסומ תורוסמ לע . ^<11ע.וכג1בי§11, 1910, ע. 694-698)

 ,(ג״כ-ב״כרת) ג למרכה ,םינומדקה םימעה לצא לוגנרתה תדובע ,ןיבאר 'ש

 .72 ׳ע

 ולא |יא .םדאה-ינבל ללכ־ךרדב תונווכמ רהוזב לאירבג/לוגנרחה תואירק

 םניא ויתולוק וא וידגיה .ש״פב ומכ ,םידגיה םג אלא דבלב לוגנרת-תואירק

 ינבו יראק אלוגנרת דכו" ןוגכ ,םותס ןויצ םיוולמ םיתעל .דימת םישרופמ

 גכ ג״ח) "רמאד המ רמאו רתבל יראק אלוגנרת ירעתמ אלו והייסרעב ימיינ אשנ

 ,ןואיל יד השמ לש ורוקמ אוהש ,ש״פבש תולוקל זמר אלא הז ןיאש ןכתי .(א״ע

 םדאה ינבל ותאירק ינפל ארובה חא לוגנרתה חבשמ רהוזב תרחא הסרגב .רוכזכ

 ,שדח רהוז) הניכשה תולג תא תוכבל לוגנרתה ארוק תרחא הסרגב .(ב״ע ,םש)

 ,הרותב קוסעל זוריזו הרעה תואירק ולא ללכ ךרדב .(א״ע ומ ,תור םלענה שרדמ

 תורחא תואסרג ףא םייוצמ ךא ,יעיבשו ישש ,ישימח ,ישילש לוק ,ןלהל הוושה

 אלו ש״פלו םהל ןיאש ,םיבותכ יטוטיצ- לוגנרתה תולוק םיטרופמו םינמנ ןהבו

 םייארקמה תולוקה תשולש ןוגכו ,(האבה הרעהב אבומ) ב״ע אעק ג״חב ןוגכ ,םולכ

 האמדק אנמז" :ב״ע חיר ,א״חב ותומ תא םדאל םירשבמה רוחשה לוגנרתה ארוקש

 רצוי הנה יכ רמאו ירק אניינת אנמז .רונתכ רעב אב םויה הנה יכ רמאו ירק

 ימ רמאו אלוגנרת ירק הינמ היתמשנ אקפאל ןייעב ידכ האתילת אנפז...םירה

 "...ךאריי אל

 - ימיימשה לוגנרתה חפוט ובש תרוסמ הלולכ ירימדלא איבמש תורוסמה ןיב םג

 לע תורחא תורוסמו ,תואירק שולש הלילה תורומשא תשולשב ארוקו ויפנכב

 .םתס תופוצר תואירק
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 םיעיקר העבשל לשמ ךרד ליבקמ ,חיכש יאחסונ רפסמ אוה תולוקה רפסמ 73

 .םימודקה היעקשמו תולכיהה תורפסבו תיטפילאקופאה תורפסב תולכיה וא

 שרדנ רבכש ,םילהתב ט״כ קרפב תולוקה םה תולוקה תעבשל דוסיהש ,המוד

 ,החסונ ריכמ רהוזה ןכאו .םימה לע דוד רמאש תולוק העבש לע א״ע,ביק םיחספב

 אתעשב" :ליינה קרפהמ םיחוקל םבורש ,תולוק העבש לוגנרתה ארוק היפ-לעש

 ׳ה לוק רמאו ירק אניינת ,־תעשבו .רדהב 'ה לוק חכב 'ה לוק רמאו ירק האמדק

 'ה לוק...האעיבר אתעשב שא תובהל בצוח 'ה לוק...האתילת אתעשב ארקי ריעל

 לוק...אתיתש אתעשב .'וגו םימה לע 'ה לוק...האשמח אתעשב .'וגו רבדמ ליחי

 ׳וגו ארקא המ רמאו ארק רמא לוק רמאו ירק רתבל .'וגו תוליא ללוחי 'ה

 .(ןלהל בובזו ברוע ןונמהל יעיבשה לוקה תא הוושה ;א״ע,בעק-ב"ע,אעק ג״ח)

 איבמ ינועמש שייקלי .(דסק,םיק 'הת) "ךיתללה םויב עבש" בותכה טג הוושה

 ש״קלי) הז קוספב שורדה תא ךרוכו הרות ןתמבש תולוק העבש ףא ונדמלי םשב

 .(א״ע,ו ןב"ע,ה ,ג״מרת ,אנליוו ,ריהבה 'םב םג המוד ןפואב ;טשה 'יס 'הת

 ה״מא י״אב תכרב לע ך״ש ,ןגניה 'ם ,שוירט ה״נ רודיסבש הליפתה שוריפבו

 אלו" :לוגנרתה תואירקב שרופמב בותכה ךרכנ הניב י ו כ ש ל ןתנ רשא

 ."ךיתללה םויב עבש םס לע םימעפ 'זמ תוחפ הלילב ארקי

 :ז״נרת ,םילשורי ,טוהנירג י״ע ספדנש םירישה ריש לע יטסימ שרדמב

 חתפ העש התואב...ו ירבחו אביקע 'רל ולגתנ תוירבה ןמ ןיסוכמ םהש םירבד"

 ."תולוק 'זל לוקה קלחנ כ״חא...לוק תב אצי דימ...םיעיקר 'ז ה״בקה

 המ והיא" :ש״פ ינונמהב הליגרה החסונה,םש ,רהוזב תולוקה תעבש שארב 74

 ."ירק

 תוראותמ ,תולכיהה תורפס לש םירחואמה םירוביחה ןמ ,תולכיה תכסמב 75

 ויתולוק ינשל ההז םנכתש ,םיילגנא םינונמהו תוימינונא לוק-תונב

 ...הז לגלג לצא לוק תבו הז לגלג לצא לוק תב תדמועו" :לוגנרתה לש םינושארה

 םישמחו תואמ עשתמ £!ד תסרג הוושה] םינוילעה םימש ימשמ דרוי ה״בקהש העשבש

 ירעש לכב האצוי תחא לוק תב דימ ודובכ אסכ לע תוברעב בשויו םיעיקר השמחו

 ןיבישמ סהו רמוגו םכישאר םירעש ואש :תרמואו תוברע ירעש לכבו עיקרו עיקר

 רובג ׳ה רובגו זוזע ׳ה תרמואו הבישמ איהו דובכה ךלמ הז ימ ןירמואו

 ואש תרמואו תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ירעש לכב האצוי תרחא לוק תבו .המחלמ

 אוה ימ םירמואו ןיבישמ א״ע יתב ירשו .דובכה...יחתפ ואשו םכישאר םירעש

 ןיחבשמ תישארב יררה םע תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ירשו .דובכה ךלמ הז

 ,ב ,שרדמה תיב ,קעניללעי 'דהמ) "הלס דובכה ךלמ אוה תואבצ 'ה ןירמואו

 ש״פ לש ותקיז לע עיבצהל הייושע וז הרורב הליבקמ .(45 'ע ,יעיבש קרפ

 תוצח רואיתב תחא םעפ הלא םינונמה םיאבומ רהוזב םג .תולכיהה תורפסל

 םיקידצל םש םה םיסחוימ םלוא ,לוגנרתה תאירקו ע״גל ה״בקה תסינכ םע הלילה

 * אתנגד ןינלא ןוניא לכ ןידכ ןדעד אתנגב לאע ה״בקד אתעשב" :ע״גב תונליאלו

 ךלמ הז ימ 'וגו םכישאר םירעש ואש ירמאו יחתפ אייקידצד ןיתמשנ ןוניא לכו

 דבועש ,ש״פ יאדוב אוה רוקמה .(א״ע וצק ב״ח) "...םירעש ואש 'וגו דובכה

 .רהוזה ךרדכ
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 שיו הרותב קוסעל זוריזו הרעה תואירקב םדאה ינב לא םינופ ולא תולוק 76

 רבכ הליל ןיבו םוי ןיב ןיחבמה לוגנרתה לע .החכות לש המינ םהב

 הניב יוכשל ןתנ רשא ךורב אמיל אלוגנרת לוק עמש יכ" :תשרופמ הכרב הנקתנ

 , רחשה תולע םע רבגה תאירק .(א״ע,ם 'רב) "הליל ןיבו םוי ןיב ןיחבהל

 הלמה תועמשמ לע חוכיוה הארו ,ח,א אמוי) שדקמה תדובעב ףא ןמז תוא השמיש

 .(ב״ע,כ ,םש ארמגב לוגנרת הלמה תא וריכהש ,םיארומאה ןיב 'רבג' תיאנתה

 ליעל רכזנכ תיסרפה היגולותימב םג תושונאה תא ררועמ ימיימשה לוגנרתה

 תילכת יכ ,תומיעסמ ירימדלא איבמש תוימלסומה תורוסמה .הטסווא יבתכב

 ןמ תחאב .םיללפתמה תא ררועל דחאכ יצראהו ימיימשה לוגנרתה תואירק

 :ןאכ לוגנרתה תולוק ןכותל המוד ןנכותש תוילולימ תואירק שולש תורוסמה

 .החכות ירבדו זוריז ,הרעה

 ."םייח ילעב תרגא״ב אפצלא ןאו׳חא יבתכב יתיבה לוגנרתה לש המוד רואית

 תותע עדוי" :לוגנרתה לע רמאנ םומינולק ןב סומינולק לש ירבעה םוגרתב

 ,תחנו הבושב רסומ תחכוחה בוט וטבש ררועמה ,וינודא םירקבב ריכזמה ,הלפתה

 ,םינשי םתא המכ םינומא ינב ורכז :רקבל ןנרי רשאכ ,רקוח ותלפתב אוהו

 ינדעמו ,וואתת אל לומגה ימיו .ורוקחת אל ןידה םויו .ורוכזת אל תומהו

 .(הס-דס 'ע ,יעיבש קרפ ,ינש רעש ,יקסבורופוט 'דהמ) "וחקת אל ןגה

 םיראיטסיבב םג םהידומילל םירמכה תאו םתליפתל םינימאמה תא ומיקה לע

 י יחרזמה םוגולויזיפה דוביע םרוקמש םייממע םיפסוא ,םיניבה ימיב םייניטל

 תוסחוימ הילגנאמ ב״יה האמה ןמ הזכ ףסואב .(ז קרפ ,א אובמ האר) םודקה

 .׳וכו יופיר ,הווקת תחפה לש חויגמ תולוגס ףא לוגנרתה " ת ר י ש " ל

 ";ל01־11>£וע?6 ■£68,01163 £118,1; £1113 (11(1 נ10£ 118]נ;{נ611 !העי 0113,1106, ןנגג£ ןנעי £11©

 ויז111 01" 0111־ 1<01־<1״ (!.צ. 1/11111 £6, 1116 נ30 0£ 0£ £683£3, 11011(1011, 1954, ע. 151).

 הסנמו סישנאל ארוק לוגנרתה .רהוזב טלוב הלא תולוק לש םהימושיר

 ןאמ תילו ירקו" וול םינענ ע״גב םיקידצה קר ךא ,הרותב קוסעל םררועל

 לכו ה״בק ןידכו .אתיירואב ורעתאו ימייקד טושק יאכז ןוניא רב רעתאד

 הסרג .(דועו ב״ע,זע א״ח) ןוהילקל יתייצ ןדעד אתנג וגבד איקידצ ןוניא

 אחבשבו אתיירואב ןולדתשיד אשנ ינבל ירקו אשידק אכלמל חבשו ירקו" :תרחא

 אלדתשאל והייסרעמ ןימייקד ןאמד ןוהיקלוח האכז הינחלופבו ןוהיראמד

 םימנ םדא ינבו יתימה לוגנרתה ארוקש רחאל .(ב״ע,בכ ג״ח) ״*,תיירואב

 ףיזנ אינלפל יוו" :החכות רבד אוה רמוא םיררועתמ םניאו םהיתוטימב

 ,גכ ג״ח) "היראמד ארקיל הגשא אלו היחור רעתא אלד היראמד אקבש היראמד

 .(ב״ע
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 ׳ה םורמל יניע ולד הנויכ הגהא ףצפצא ןכ רוגע סוסכ :תרמוא איה המ הנוי
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 .(די,חל היעשי) ינברע יל הקשע

 (ב)(א)

 יתונוזמ ויהי םלועלש ונובר ?וג?ה ינפל הנוי הרמא

 ןיקותמ ויהי לאו ךידיב ןירוסמו תיזכ ןירורמ

 78^1^.םדו רשב ידיב ןירוסמו שבדכ

 ךיארמ תא יניארה הגרדמה רתסב עלסה יוגחב יתנוי * [...רוגע סוסכ
 'ט (די,ב םירישה ריש) הואנ ךיארמו ברע ךלוק יכ ךלוק חא יניעימשה (3)

 |וא- :א [הנוי |ד-:(ב)ב(א) :^ג [(ג)(א)

 |ו יהי :ויהיש ךינפלמ ןוצר יהי [ויהי

 [ןירוסמו |ב םירורמו ךידיב :הא םירמ :א [ןירורמ

 םמג £ךידיב |ם(ליעל)בא- :ה םירוסמ ויהיו :א

 |א- :ם ךדיבו :פוה ^ךדיב :(ליעל ב)

 וליפא םדו רשב ידיב :הגא םיקותמ [^ןיקותמ

 [ןירוסמו |מא שבדמ ^ [שבדכ |ב שבדכ םיקותמ

 םדו רשב ידיב םיקותמ ויהיו :ה םירוסמ ויהיו ^

 |פ ידיל :ם דיב :א [ידיב |ם- :*^םירוסמו

 אמטימש :ה םדא ינב :א [םדו רשב

 ,בותכה טוטיצ אלו ,םימכח ןושל וליכהב ,ש״פ לש ותינבתס גרוח הז רמאמ (1 )
 ,ונושלכ (ןטמל) עודי שרדמ טוטיצ אלא וניאו ;סוליקו חבש ןיינע הב ןיאש

 אוה ךא ,תועודי תוינשרד תובחרה לע הארנכ םסובמה) ש״פ חור יפל אלש
 יכ הרבסה תא תקזחמ [(ג)=] דמ הז קלח תורדעיה .(םשרפלמ דימת ענמנ

 .(ב)(א) יחסונב שרדמה יפ-לע הפסונש ,ונינפל תרחואמ תפסות

 ינפל עטקנ י״הכ ךא ,׳ןמיס׳ב הריסה ירמוא תמישרב הנוי תללכנ כב (2)
 .רות :היגמה ףיסוה הנוי לעמ .הטוריפ

 'דהמ ,'א קרפ ,ישילש רמאמ ,םירקעה 'ס ,ובלא לצא תטטוצמ וז הסרג (3)
 ריכהש ךכ לע .ש״פב ונודב ,325 'ע ,ד״שח ,ביבא-־לת ,תורפסל תורבחמ
 תפסות בוש ונינפל .ב קרפ ,א אובמב האר ,יחמק לש ושוריפ תא הארנכ

 .קוספה לע ר״שהש הוושה ;ק״שר לש תזרחנ

 .ירמגל שבושמ א יכ ,דומלתה ןושלל ההזה ,ג יפ-לע םינפה (4)

 .ןטמל הוושה ,דומלתה ןושל םג ךכ (5)

 תסרגו םירחא י״כ יפ-לע,ןושלה תודיחא ךרוצל ג תסרגמ ןאכ וניטס (6)
 .ב״ע,חי ןיבוריע

 .הקתעהה תעב לוכיש לח הארנכ ;ירמגל ןאכ שבושמ א (7)

 .הליפת ןיינעב ךורכ בותכה לש וטושפו ,ורמוא םשב זרחנ ןונמהה 77

 ,[תדפ ןב] רזעלא 'ר ארומאל םחוימ שממ וז ןושלב .עודי ילארשיצרא שרדמ 78

 רודמ ,רזעלא ןב הימרי 'דל סחוימ דומלתב רחא םוקמב .ב״ע,חק 'הנס האר

 ידיחיה לדבהה .ב״ע,חי 'ריע האר) ההז חסונב טעמכ ,וירחאלש י״א יארומא

 םג אבומ .(םש לאננח ונבר תסרגב םייק וניא "ןירוסמו" תחת "ןיולתו"



 'ר שרדמה תא איבמ ,רצוקמ ,רחא חוסינב .ם,אל ילשמ שרדמ ןגכ 'פ א״רדפב

 'רפ רייב) "ךידי תחתמ קותמ אלו [ה״בקה לש וידי תחתמ] הזמ רמ בטומ" :והבא

 ,י,אל ר״קיו הוושה ;תואסרגה יפוליח ש״עו 311 'ע רודואית 'דהמ ,ו,גל

 'ר דמוע עודיכ .(קוספה לע ש״קלי ;וס,א ר״שהש ;בלשת 'ע תוילגרמ 'דהמ

 תדגא ,רכאב ןייע) רזעלא 'ר םשב הדגא ירמאמ ורסמש י״א יארומא שארב והבא

 הז שרדמש ,הארנ ךכיפלו (86 ,11 'ע ,ז״פרת ,ביבא-לת ,א״ח,ב ,י״א יארומא

 .רזעלא 'ר םנמא ורוקמ
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 79רוגע והמ :רמוא לבנב רונכב 'הל ודוה רושע

 81 ןזוא והמ :רמוא וחיש ול ורמז ול וריש לכב

 0/ך
 .(ב,גל םילהת) ול ורמז

 .(ב,הק םילהת) ויתואלפנ

 (...ודוה

 י :<2>כ

 הת) ודסח םלועל יכ בוס יכ 'הל ודוה ^

 אזווא :מגקה זווא :^א ןווא :^ר ןוזיא

 וריש |פ^10 9 8 7 6 5 וד^זוזע :0^(?ומא)

 [ןזוא

(9), 
 (ב)-

 (1)ב (א,חיק

 ןמא ןיגא :ב^ןמוא :
(10) 

 ינש לש ההז הלחתהב ורוקמש ,שוביש .ופוג הז י״כב םג ןתיול תריש (1)
 .םיבותכה

 הביתה .עוטיקה ינפל ןורחאה 'ןמיס׳ב הרישה ירמוא תמישרב קר לולכ (2)
 תיליעלמ המעטהב ן.זוא וא ן !ד א ונייה ,ן׳זוא בכרומ ילבב דוקינ תדקונמ

 לוגסלו חתפל הליבקמה העונתב תמעטומ-יתלבכ תנייוצמ הנורחאה הרבהה)
 וזש הארנ .(זורב) הטב ןזוא :תיברעב הסולג הילעמ .(ינרבטה דוקינב

 ,הרשפ ןבוה אלש ךותמ ,תואסרגה רתיב השבתשנש ,רתויב תקייודמה הסרגה
 •ןזוא לש הקתעה ילוגלגכ ןריבסהל ןתינו ןהב םירכנ ןיידע הימושיר ךא

 הלמה התנוש תואסרגה ןמ קלחב .ןלהל ןהל תורעההו ס,ב,א,ר תואסרג הוושה
 אליממ לולכה ,'זווא׳ל תוליפכ ןחסונב הרצונו ,'זווא' תרכומההלמל
 םיילוש-תהגה הב .וז תוליפכ בשיילו ץרתל וכרצוה ןכאו .ןלהל ש״פב

 ולידבהל ,"לודג" 'זווא' תביתל הפיסומ הטוהר תיקלטיא הביתכב תרחואמ
 םישוריפהו ,"אזווא׳ל הנשמ ט ."ןטק" ודיל הגוהש ,רחאה ׳זווא׳ה ןמ

 .הז ןיינעב םילפלפתמ םיסופדב

 םילולכ תאז םעו ,ותסרג טוריפ אלל ,רופצ רחאל ,דבלב ורדס תמישרב ללכנ (3)
 םיסופדב דאמ תחוור תאז הסרג .םמוקמב רבה זוואו ל״נכ זווא םג המישרב

 .כ תסרגמ איה תעבונ קפס אלל .זווא טשה תחת

 תיפוסה ן״ונהו ,'ןווא' (דחאכ טוריפבו ׳ןמיס׳ה תמישרב) בתכנ הליחתכלמ (4)
 סב תואסרג םג הוושה .ומצע רפוסה ידיבש ,ענמנה ןמ אל ,ן״יזל הנקות

 לש ליגר שובישכ 'ןזוא׳ב ורוקמ 'ןווא׳ש תנתונ תעדה .ן״ונב תומייתסמה
 ונקית היגמה וא קיתעמה י״ע ותועמשמ הנבוה אלש יפלו ,ן״יז/ו״יו

 .ומוקמב ןלהלו ןאכ זווא תוליפכבש הריתסה תא בשייל ילבמ ,'זווא׳ל
 (ס ,קה) ידרפסה חסונה ינב לכל תפתושמה הסרגל תפרטצמ תנקותמה הסרגה

 .(מג) יזנכשאה ןמ קלחלו

 ב) תיטוג תיזנכשא תינבר הביתכב 'ןזווא' לש תיעטומ האירק וז ןיאה (5)
 לקנב שרפתהל הייושע ן״יזו ו״יו תוכימס הבש ,(תאזכ הביתכב בותכ ופוג

 .ס תסרג םג הוושה ?ם״מכ

 [!כ=] 'ןזוא׳ לש תיעטומ האירק ןאכ ףא םתסה ןמ 'ןמא' האירקה םא (6)
 התואל תפסונ האירק תעצה ׳ןיגא׳ו ,(אוה יזנכשא ופוג 0) תיסוג הביתכב
 וא ד"וי ל״מיגכ םג תאזכ הביתכב שרפתהל יושע ו״יוו ן״יז ףוריצ) הבית

 'ןיגא׳ יבגל .'זווא׳מ הארנכ איה העבנ ,איה 'ומא' האירקה טא .(ס״מ
 תללכנ) 'איגוא' ,(ב)ל ךייתשמה ,]״11011. 185 דרופסקוא י״כ תסרג הוושה

 סבו בב .(1047 רטסג ,יטירבה ןואיזומה י״כ לס תיטקלקאה הרודהמב ונג
 .(*אטקה) זווא (ידרפסה) חסונהו (ןזוא) ארכ לש היצאנימאטנוק ןיעמ

 בותכב הלמה רוקמל ךתעד ןח ,'זווא׳ל המוד וביתכבו ולילצב ?שוביש (7)
 ה ח ישא ךיתואלפנ ירבדו..." :ןאכ ןונמהל דאמ המוד

 .(ו-כ ,המק 'הת) "ורמאי ךיחוארונ זוזעו

 םלוא ,רוגע תרישל ךשמהכ בתכנ (ליעל ,(ג) תסרג יפ-לע) ןונמהה (8)
 השטשטינש הבית המודא וידב ׳האורשכ' תביתל לעמ בתכ רוטקירבורה

 .'זוזע' םש בתכנ םתסה ןמ פל טעמכ-ההזה הלבקהה יפ-לע .ירמגל

 .וב תללכנ הניא 'ןמיס׳ה תמישרב רכזנש ,ןזוא תרישו ,עטקנ רומאכ כ (9)

 .תינבתה לש ןוטיולטואמוה ללגב זוואה ןונמה לע החיספ (ב) לש י״הכ לכב (10)
 חסונב (ן)זוואל ךומסה ברוע םג (ב) חסונ לכב טמשנ ךכ ךותמ .תרזוחה

 ,(ב)ב לולכ ונונמה ירהש ,(ב) חסונ יבאב םג קפס אלל ללכנ רשאו ,(א)
 ןונמה (ב) חסונב זווא רמוא ךכ ךותמ .זוואל החיספה ללגב סחויש אלא

 .('וגו לוק ...האורשכ) ןלהל ברוע
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 ,חל 'שי) ול םדוקה ,םיס/סוס ףוריצב דימת ,ארקמב םיימעפ עיפומ םשה 79

 רמייהנדוב םלוא) מ״ותב וא םימכח ןושלב עיפומ וניאו (ז,ח 'רי ;די

 ,א ,רמייהנדוב ,ילבב דומלתב ורכזנש לבבמ םייח-ילעב תמישר ןיב ונייצמ

 ןבוה אל םשה .וכרעב רלהיק ןולימ האר ,תידכאב רופיצ םש ורוקמ .(152 'ע

 והוטימשהש וא קיתעתב והואיבה םיינוויה םימוגרתה :המודק הפוקתב רבכ הארנכ

 האר) אתטישפב םג ב״ויכו ,לעופכ ומגרת 'שיל ןתנוי םוגרת .('שיל םיעבשה)

 םג וניבה הארנכ ךכו (םש יניס-רוט תורעה ,3989-3988 ,4305 'ע ,י״ב ןולמ

 ,והיעשי תלגמ לש ינושלה עקרהו ןושלה ,רשטוק 'י ןייע) והיעשי תלגמ לעב

 'ריל םוגרתה .(םימוגרתהמ רמוחה םג םש ,9 ףיעס ,244 'ע ,ם״ישת ,םילשורי

 םשכ ומגרתמ 'ריב ךא ,סיס לש ראות ןיעכ - ׳שיל סומנוריה .אתינונס םגרת

 םע א״ע,דמ ׳דיקל י״שר תובקעב ותוא ההזמ ןהוזיוול .(םש ,י״ב ןולמ) ףוע

 תא בריע 'ריל םוגרתה לע ךמתסמה ,י״שר םלוא ,(199 ףיעס) דומלתב איכורכ

 ןולמ) ףוע םשכ והוניבה םיניבה ימי ישרפמ .םש סוס םוגרת םע רוגע םוגרת

 תורפסב םשה יוצמ םינואגה תפוקת ןמל .(יניס-רוט תורעה,4305 'ע ,י״ב

 יחה ןכו 345 'ע ,ב ,רמייהנדוב ןייע יגולואוזה ויוהיז לע .(ןולמב ש״ע)

 ,ךכ וההיז י״שר רבכו) §1־113 םע ותוא ההזמה ,428 'סמ ,423 'ע ,י״אב

 .("האורג זעול" :ז,ח ׳ריל ושוריפב ןייע

 ינב ןושלב ףצפצמש ףוע אוה") יכותכ רוגע שרופ ב״נת םדרטשמא סופדב

 .םיבר םיסופדל שוריפה רבע ונממו ,("ותוא ןידמלמשכ םדא

 .ןונמה וניה בותכה לש וטושפ 80

 .חסונל תורעהה הוושה) יוברב ,ןיזוא וא זווא לש ולוגלג הז ןיא טא 81

 ,ןכתי ( הפיםב ן״ונ תלעב תדחוימ יוביר תרוצ תיברעב זוואל

 'קיו) הינזע יארקמה ףועה לש רכז תרוצ וא רתוי רחואמ לוגלג ונינפל יכ

 ;די,זי םילכ) םימכח ןושלב זוע ףועל הארנכ ההזה ,(בי,די 'בד ;גי,אי

 ,םיורק ;181 'ע ,ו ,םלשה ךורע ,טוהאק האר ,ןואג יאה בר לצא רבכ הז יוהיז

 םימגרתמה ,םימוגרתב רבכ יוצמ א/ע ףוליחה .(309 'ע ,םלשה ךורע תופסות

 ,אזא ךרע 1״6ע7, 0118.1. ^61־1:6^1)11011 האר) אזא םג ךא אזוע ,איזוע :ארקמב

 ןח״נרת ,ןילרב ,רגרובזניג 'דהמב ימלשורי םוגרת תסרג הוושה ;17 'ע , 1

 היושע תינרבטבו ,הלמה תוילעלמ לע הרומ ילבבה דוקינה .(זא ךרע ,ךורעה
 הדוקינ לע ינדימעה לטנזור ש״א 'פורפ !הינזעל בורקה ןזא תויהל התיה 71(

 * . 1 ץ
 הרוצ ,הינןע —רמול - הינזעה - ימור י״כ ארפסב הינזע הביתה לש ילבבה

 ,רמייהנדוב האר יגולואוזה יוהיזה .בבש ילבבה דוקינב ןזואל רתויב הבורק

 .נגמ1וז61־, ?!!ס 87 (1955), ע. 10 ;695 ׳ע ,הינזע ךרע ,רלהיק ;345 'ע ,ב

 הזינגה ןמ כ י״כ תביתכל ךומס רבכ הנבוה ׳ןזוא' הרוצה ,ךכ םאו ךכ טא

 הינזע םג .(ליעל) תיברעה הסולגה יפ-לע ,זוורבכ קויד רתיב ,וא ,זואכ

 תינורמוש-תיברע-תירבע ינושל תלתה ןולמב ןכו ךורעה ןייע ,זוואכ התהוז

 ,ז״ישת ,םילשורי ,ב ,ןורמוש חסונ תימראו תירבע ,םייח־ןב 'דהמ ,ץילמה

 .ב553 'ע

 'ע ,י״ב ןולמ) "חא ול ןיאש לקשמ" זו/א םידרפסה תאירקל ףא ךתעד ןח

93) . 
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 (א)

 לוק :רמוא והמ ברוע

 ךרד ונפ ט3רבדמב "2ארוק

 הלסמ הברעב ורשי ׳ה

 .(ג,מ היעשי) ^וניהלאל

 ^א [...לוק |(א) [(א)

 ודיצ ברועל ןיכי ימ :ה

 ועושי לע לא וידלי יכ

 בויא) לכא ילבל ועתי

 (אמ,חל

 (ב)

 האורשכ :רמוא והמ ברוע

 הרותב ןיקסוע לארשיש

82 
 ־־ארוק לוק :רמוא

83 
 ׳ה ךרד ונפ ־ רבדמב

 הלסמ הברעב ורשי

 84.(ג,מ היעשי) וניהלאל

 :ב [ברוע |ב(ב) [(ב)

 [האורשכ | ^ (ב)-

 :בג [לארשיש |ב ןמזב

 |פ0ו לארשי תא :מ לארשי

 :(ג 'קסוע) םמ [ןיקסוע

 בפו םיקסוע

 (ג)

 ןמזב :רמוא והמ ברוע

 ןניאש לארשי תא האורש

 והמ הרותב ןיקסוע

82 
 ארק רמוא לוק :רמוא

 רשבה לכ ארקא המ רמאו

 ץיצכ ודסח לכו ריצח

 84(ו,מ היעשי) ^^הדשה

 ..*ןמזב |ד :ל [(ג)

 ארוב :ל [...רמוא לוק

 םולש םולש םיתפש בינ

 ׳ה רמא בורקלו קוחרל

 ,זנ היעשי) ^ו יתאפרו

 ד (םי

 תואסרגב ןייענשמ רהבתהל םייושע חסונה תגגלפחהו הזל הז םיחטונה יסחי (1)
 לכב ברוע תריש ןיבל הניב םידירפמ םיאבה םינונמהה השולשש ,בובז חריש

 . תוגלפתהש ,ךכל זמור ,תחא הפיפכב וגיצהל ונתאמ רצבנש ,הז תומיע .יייהכ
 .םהיתואסרגל הלא םינונמה ינש ןיב יקלחו אלמ לוכיש תוקיזמ העבנ חסונה
 הז םיכומס םניה ףאש ,םיבותכה ןיב ברה ןוימדב םתסה ןמ ורוקמ הז בוריע

 .הזל
 ןיב] יקלח וא [(ג) ןיבל (א) ןיב] אלמ לוכיס יסחי חינהל ונא םייושע
 (דו ל),ויתואסרג יתש תא ליכה (ג) חסונש רעשנ םא קר ,[(ג) ןיבל (ב)

 חסונה ךותמ חסונה תוגלפתה חא ראבל החוכב שי ,וז תירשפא הרעשה .דחאכ
 .(ב)(א)ב וילוגלגל רוקמכ (ג) לש אלמה

 רשנ תריש לש הרוציק אלא הז ןיא ךא ,"הציקה ׳ה התאו" :םנמא ךישממ י״הכ (2)
 וז החיספ .רשנ ןויצ לע החיספ ,רמול ןאב רסחש ,(ברוע תרישל הכומסה)

 .אבש םינונמהה תקולחב תרזןעה תינבת לע רומשל ידכ ,ןווכתמב הארנכ התשענ
 .ברועה ןונמהל ופריצו ,ורמיוא םש תסמשהב ,ןונמהה תא ריאשה אש אופא ןכתי

 .ח קרפ ,ב אובמו ןלהל בד ו ליעל הלמנ הוושה

 .תומדוק הכירע-תואסרגכ ,קל הלגלגתנש ,ק״שר לש ,תזרחנ ,"תיטרפ" הסרג (3)

 הרעה ,ליעל זווא ׳ר .החיספ בקע ,םדוקה זוואל וז הריש תסחוימ (ב)ב (4)
 .(ב)ב דבלב יקלח אוה (ג)ל (ב) ןיב בובז-ברוע תריש לש לוכישה םחי .(10)

 תרישב ה תסרג הוושה ךא ?אוה שוביש - (׳וגו האורשכ) יבויחה חוסינה
 .בובז

 קוספ םג ורקיעמ (ג) ללכ (ג)-(א)/בובז-ברוע ןיב לוכישה תחנה יפ-לע ^5)
 .ןלהל הוושה ,(א) חסונבש בובז ןונמהב םיללכנ םינונמהה ינש ירהש ,הז

 ארמגב רמאנש המ הוושה .םישרדמב ללכ שרדנ וניא בותכה .80 הרעה הוושה א81

 " ה נ ר ח ץוחב תומכח ׳אנש המכחל הפצי םולחב זווא האורה" :זווא לע

 .(א״ע,זנ ׳רב)

 לשמל הוושה ,ארק אוה םימכח ןושלב ברועה לש ולוק רואיתל שמשמה לעופה 82

 .גי,(ח)ז ןו,(ז)ו תבש אתפסות
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 :ולש טיעבשה תסרג "רבדמב יברעכ םהל תבשי םיכרד לע..." ב,ג הימרי 83

 ברועה רואית חתפנ (םיעבשה ןמ) הז קוספב ןכאו .רבדמב ברועכ

 2. !*©!©ב?©, 1)©ני §1*1601ב130]ב6 ׳דהמ האר) !םודקה ינוויה םוגולויזיפב

 1*11731010§גג8 טנב<1 36111© 01*1©111;61118011611 17161*361נ2ןגמ§©מ, !צ6נר1111, 1898,

 ברעו ףושניו דופקו תאק הושריו" :אי,דל היעשיב רואיתה םג הוושה .(ע• 53

 "םייח ילעב תרגא״ב .אוה ירבדמ ףוע ברועה וליאכ עמתשמ ונממ ,"הב ונכשי

 ׳דהמ ,יעיבש קרפ ,ינש רעש) "םירבדמהו תונידמה בבוסה" ברועה ראותמ

 .(זס ׳ע ,יקסבורופוס

 םלוה (ג) חסונ ןונמה ןכותו ולש החיתפה תא םלוה (ב) חסונ ןונמה ןכות 84

 .("הרותב ןיקסוע ןניאש ...האורש ןמזב") אוה ותחיתפ תא
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 לא טיוגה לכ דקפל הציקה לארשי יהלא תואבצ טיהלא 'ה התאו !רמוא והמ רשנ

 .(ו,טנ םילהת) הלס ןוא ידגב לכ ןחת

 86דעו םלועל יהלא ׳ה םדי אלו דובכ ךרמזי ןעמל :תרמוא איה המ 85תינונס

 .(גי,ל םילהת)

 (ב)(א)
 והוללה !תרמוא איה המ תיממש 87

 ^העורת ילצלצב והוללה עמש ילצלצב

 88(ה,בק םילהת)

 (ג)
 ללהת המשנה לכ :תרמוא איה המ תיממס 87

 89.(ו,בק םילהת) ^היוללה הי

 [רשנ

 ם (דכ,דמ

 א- :א
(2) 

 חנזת לא הציקה 'ה ןשית המל הרוע :א [...התאו (1)

 :3םוג(א) [...ןעמל |ב- :ק תינוניס ^ [תינונס

 ן (4)מ(3)ך (ה>נק *•הח) העורת ילצלצב והוללה עמש ילצלצב

 :א [תיממש |ד(ב)ב(א) £(ב)(א)

 ןעמל :א [...והוללה |ד גב תיממס

 ^ד. ..!רמז י

 ל [תיממס | ^ [?כ] ל [(ג)

 'הת) חצנ

 והוללה

 ברוע תרישל תפרוצמ איהשכ ,תרכזנ ותריש ךא ,אב םנמא רכזנ אל רשנ (1)
 .(2) הרעה ,ליעל ברוע הוושה .ול םדוקה

 • ...לא...הציקה...'ה) םיבותכה ינש ןיבש ןוימדב םתסה ןמ ורוקמש שוביש (2)
 .ם ינפל היהש רצוקמ טוטיצמ עבנש ןכתי .(חצנ ...הציקה ׳ה/הלם

 יפל אלא ,(ג) חסונ יפל אל ךא ,תיממש-תינ וגס תוכומסה תורישה לוכיש (3)
 .ןלהל ,תיממש לש (ב)(א) חסונל ד תא ךיישל שי ךכיפל .(ב)(א) חסונ

 אמש וא ,דב ומכ ,אוה לוכיש םא תעדל ןיאו ,הז ןונמה רחאל עטקנ מ (4)
 .תיממש םשה ןויצו תינונסה תריש לע החיספ

 תרישו ז[(ג)=] כ תסרגב הדלוח תריש איה (ב)(א) חסונב תיממש תריש (5)
 םימילשמ םיקוספ ךכיפל ,(ב)(א) חסונב הדלוח תריש איה [(ג)=] לב תיממס
 .(2) הרעה ,ליעל הדלוח תריש הוושה .םה חסונ יפוליח רדגב ולא םיכומסו

 התיה הכירצ כ תסרגש תורוהל יושע ,תמדוקה הרעהב ל״נה לוכישה םחי (6)
 .(8) הרעה ,ליעל הדלוח תריש הוושה .ןאכ לל ההז תויהל

 ינימש ארפס ;גכ,ג ןילוח אתפסות האר ,םימכח ןושלב הנושארל עיפומ םשה 85

 'ע ,א ,רמייהנדוב יגולואוזה יוהיזה ;259 ףיעס ןהוזיוול ןייע ,'וכו ה,ג

 .ב״ע,זע תבש הוושה רשנל תינונס תוכימס יבגל .345

 האר ,שדוקה חורל ,סוליק וניינעש ,הז בוחכ תרימא תסחוימ שרדמב 86

 .ה,י רייסא ;זמרת 'ע תוילגרמ 'דהמ ,ו,חכ 'רפ ר״קיו

 ךרדכ ך״מסב רקיעב ךליאו םיאנתה תורפסבו תילאמש ן״ישב בתכנ ארקמב 87

 ןולמ האר יגולואוזה יוהיזה .ארקמה ירפסב רבכ ךמסב תילאמש ן״יש יפוליח

 יניס-רוט .1. 10©ו^, 26 (1912), ע. 140-142 ןייעו ,925 'ע ,רלהיק

 ףא ןכו) םיניבה-ימי תורפס ךרדכ ,שיבכע םע תיממש תא ההזמ תאז תמועל

 הכוראה ותרעה ןייע ,(הנאילטנזור י״כ לשמל ,ש״פ לש י״כב תויצרטסוליאב

 .7587-7586 ׳ע ,י״ב ןולמב



 ־ 72 -

 (א)

 ןיאש האורש העשב בובז

 הרותב ןיקסוע לארשי

 ומאו ארק רמוא לוק :רמוא

 ריצח רשבה לכ ארקא המ

 הדשה ץיצכ ודסח לכו

 ריצח שבי .(ו,מ היעשי)

 וניהלא רבדו ץיצ לבנ

 .(ח,םש םש) טלועל םוקי

 םיתפש בינ ארוב :רמואו

 בורקלו קוחרל םולש םולש

 ' י ויתאפרו 'ה רמא 11 )

 ^0.(טי,זנ היעשי)

 (ב)

 לוק :רמוא והמ בובז

 ארקא המ רמאו ארק רמוא

 ודסח לכו ריצח רשבה לכ

 .(י,מ היעשי) הדשה ץיצכ

 רבדו ץיצ לבנ ריצח שבי

 םלועל םוקי וניהלא

 בינ ארוב .(ח,מ היעשי)

 קוחרל םולש םולש טיתפש

 'ה רמא בורקלו

(1) 
 היעשי) 1 'ויתאפרו

 .(טי,זנ
90 

 (ג)

 לוק :רמוא והמ בובז

 ׳ה ךרד ונפ רבדמב ארוק

 הלסמ הברעב ורשי

 היעשי) '1^וניהלאל

 • (ג,מ

 :א [האורש |ב(א) [(א)

 ^ [לארשי ןיאש |בס

 :קה [...לוק |ב לארשיש

 :א [...שבי |ט^א-

 יכ ץיצ לבנ ריצח שבי

 ׳עשי) וב הבשנ ׳ה חור

 :בק- :א [רמואו |(ז,מ

 םיקסוע לארשיש ןמזב

 העשבו :ט 'וא הרותב

 הרותב ןיקסוע לארשיש

 [...ארוב | ה^רמוא אוה

 לבנ ריצה שבי...+ 1*

 םוקי וניהלא רבדו ץיצ

 ריצח שבי...+ :ה םלועל
(4) 

 וב הבשנ 'ה חור יכ...

 ב (ז,מ ׳עשי)

 לד [(ג) (ב) [(נ)

 יסחי לע ,רומאכ ,הרומ תומיעה .ליעל ברוע תרישב חסונה תוגלפתה הוושה (1)
 .(1) הרעה ,םש הוושה .(ב)(א) יחסונו (ג) חסונ ןיב (בוריעו) לוכיש

 הבותכה הרות ,ןאמיה 'א ןייע ,המודקה תורפסב ללכ שרדנ וניא הז בותכ 88

 .קוספה לע ,ש״ח ,ביבא-לת ,הרוסמהו

 .ליעל 63 הרעה הוושה 89
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 לוכישה תקיזמ בייחתמכ ,החיספ םתסה ןמ אוה אב הז קוספ לש ורדעיה (2)
 עבטמו ,םה דחא דגיה רדגב ח-ו ,מ היעשי םיקוספה .(ג)ל (ב)(א) ןיב

 טוטיצה ביצי (ב)ב םלוא .טיעמי רחאו טוטיצב ךיראי דחאש אוה י״הכ
 .ה תסרג םג הוושה .י״הכ לכב

 יחסונ תאוושה ךותמ רבתסמ וניא תאז הרוצב םינשל הרישה לש הלוציפ (3)
 שארב בב ןכו ,יבויח חוסינ ברוע לש (ב) חסונב םג ךא ,ברוע-בובז

 .הרישה

 ,ןאכ םיקוספה תשולש לש טוטיצ - השעמל .ןושארה קלחב ה תסרג הוושה (4)
 .םרדס לוכישב

 יפ-לע הבושתב הרזחל ןווכמ תויהל יושע הז בותכ (א) חסונב אשירה יפ-לע 90

 םיקידצ םש ןידמוע הבושת ילעבש םוקמ" יכ ונממ דמלה ,והבא 'ר לש ותשרד

 .(א״ע,םצ 'הנס ;ב״ע,דל 'רב) "ןידמוע ןניא
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 (ב)(א)
 םהל הקרשא :תרמוא איה חמ המחר . 91

 ובר ומכ וברו םיתידפ יכ טצבקאו 92

 .<,ח,י הירכז)

 (ג)
 םצבקאו טהל הקרשא :רמוא והמ םחר 91

 הירכז) ־ובר ומכ וברו םיתידפ יכ 92

 .(ח,י

 םילהת) 93הי ךיתארק םיקמעממ תולעמה ריש :תרמוא איה המ ^םיסחלש תלובש

 .(א,לק

 ךפשי ׳ה ינפלו ףסעי יכ ינעל הלפת :תרמוא איה המ 'םירועשלש תלובש (2)
 .(א,בק םילהת) וחיש , 94

 ועעורתי רב ופסעי םיקמעו ןאצה םירכ ושבל :םירמוא םה המ טילובשה לכ ראש

 .(די,הס םילהת) 95ורישי ףא

 אמחר :א [המחר |(ב)ב(א) [(ב)(א)

 ס
 (1)לי [(ג)

 םיטח ילובש :(ןיסיח) וקס םיסח תלובש :לד (ןיסיח) בהא [םיטחלש תלובש
 רשא דודל ןויגש ^ [...תולעמה ריש |ג םימה תלבש :ס םיטח ילבוש :פ ח ■ 93

 תלבש ^ [םירועשלש תלובש |^ב (א,ז ׳הת) ינימי ןב שוכ ירבד לע רש

 :^5^א [...הלפח (פ םירועש ילובש :ס םירועש ^[?ילבוש] :קוג םירועש

 םילובש ראש :ק םילבשה ראש :ע^<? חלובשה)לדא [םילובשה לכ ראש |^ו-

 ^^ו- :ה ^תונליאה לכ ראשו :ב םילובשה רעש :ם םילבוש ראש :פג

 .םחר תב :הקספה שארב הרישה ירמוא תמישרב (1)

 םימודקה י״הכב ומכ ,םודקה לב קר הירחאש הלמל הרובח 'לש' הביתה (2)
 ,הנשמה דוקינל אובמ ,ןולי 'ח ןייע .ןידכ ,םימכח ןושל לש םיחבושמהו

 .193-189 ,28-26 ׳ע ,ד״כשת ,םילשורי

 .הקתעה שובישבש אוהש לכ רבסה אוצמל ןיא .רתויב הרזומ הסרג (3)

 .הז יייכבש 'םילבוש ראש׳ו ׳םיטח ילבוש׳ יפ-לע (4)

 .וז הריש עצמאמ ליחתמ ע (5)

 הייטעב ,הכומסה תינבתה ןושלל תינבתה ןושלמ (ןוטיולטואמוה) החיספ (6)
 אבה טילובשה לכ ראש ןונמה הל סחויו םירועש לש תלבש לש הנונמה טמשנ

 .(...דב ופטעי םיקמעו ןאצה :ותליחתמ אל בותכה טטוצמ י״הכב) וירחא

 ?"םילובשה״ל ןקותו "תלובישה" הליחתכלמ בתכנ (7)

 .הב םג ,דרפנב הלולכ תונליאה לכ ראש תריש .אדירג שוביש ןוכנ לא (8)

 הבקנ ןושלב תחא םעפו (חי,אי ׳קיו) םחר רכז ןושלב תחא םעפ ארקמב 91

 ,קיליב 'א ןייע ויוהיז לע .רכז ןושלב (ןלהל) דומלתב .(זי,די ׳בד)

 <ג.מ. נסנ?1־ע6ע, לס הנוש יוהיז םג האר .34-27 'ע ,(ך״שת) ה ארקמ תיב

 ,811*(13 111 1116 01, ££<4 8 7 (1955), ע. 16
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 קוקה וז תאק הדוהי בר רמא" :דומלתב הז ןונמהל תשרופמ תינשרד הבחרה 92

 אטישפבו ןתנוי םוגרתב םג הז יוהיז ."קרקרש וז םחר

 ,"הקרשאו" תבית ובש ,בותכה זרחנ הז יוהיז ךמס לע .אקרקרש םחר םימגרתמה

 ךשמהמ רבתסמש יפכ ,המותס תיגמ-תיגולוטאכסא תרוסמב ךרכנ אוהשכ ,םחרל

 {רסמ :י״שר] םימחר ואב םחר אבש ןויכ םחר ומש ארקנ המל ןנחוי רייא" :ארמגה

 ונא ירימגו קרקרש דיבעו ידימא ביתיד אוהו ייבא רב יביב בר רמא .םלועל

 בר היל רמא סצבקאו םהל הקרשא רמאנש אחישמ יתא קירשו אעראא ביתי יאד

 ללג אתאו קרשו אברכ יב ביתיד אוהה אהו יאדיא בר רב רמל ימיש רב אדא

 *■יס א״ח ס״קלי ;א״ע,ג0 ןילוח) "הוה אדייב אוהה היל רמא היחומל היקספא

 ןייע ,ללכב תובוס תורושבו םשג קרקרשה רשבמ תויברע תורוסמב טג .(זלקת

 ,ירימדלא תא םג איבמ) 545 'ע ,(ד״פרת) אמ חלשה ,דומלתב תופוע ,ינרהא ׳י

 .(ש״ע

 תועמשמה תמלוה ,"םיקמעממ" תבית לשב רקיעב ,קוספה לש ונכות דצמ 93

 הוושהו .םימ םרז ונייה ,(ל״זח ןושלבו) ארקמה ןושלב תלובש לש תרחאה

 יקמעמו וז הארוהב תלובש םיכרוכה םיבותכה םג הוושה .םימה תלובש :ג תסרג

 םימ תלבש ינפטשת לא" ,(ג,טס 'הת) "ינחפטש תלבשו םימ יקמעמב יחאב" :םימ

 דוסיב םידמוע ולא םיזוריחש ענמנה ןמ אל .(וס,םש םש) "הלוצמ ינעלבת לאו

 ןוגכ ,הטחה לש הקמוע לע םייאנת תורוקמל םג ךתעד ןת ךא .הז ןונמה תונשרד

 ןיעקוב הטח ישרוש" :ב״ה ףוס ,ט״פ 'רב ימלשוריב םיאבומה הדוהי יבר ירבד

 ,הדיתע" :שרדמהמ הטח לש התולפש לע דמל התא דוגינה ךרד לעו ;"המא ׳נ ץראב

 .(ב״ע,איק תובותכ) "םירה שארב הלועו לקדכ רמהתש הטח

 הניינעש אתיירבב דחי םיכורכ םינורחאה םיבותכה ינש 94

 הובג םוקמב אלו ףרפרש ג״ע אלו אסכ יבג לע אל םדא דומעי אל" :הליפת

 ;ב״ע,י 'רב) "םוקמה ינפל תוהבג ןיאש יפל ללפתיו ךומנ םוקמב אלא ללפתיו

 .(א"ע,וס תינעת

 ילבב דומלתב תינשרד תונשרפב הז קוספ ךמס-לע תשרדנ םילובש תריש 95

 יבגל מ״ר תנשמ לע םיקלוחה ,ןועמש 'רו רזעלא 'ר םיאנתה ירבדל

 ןנחוי ר״א .ירשתב דחאב םירמוא ש״רו רזעלא ׳ר" :המהב רשעמל עבוקה דעומה

 מ״ר...ןאצה םירכ ושבל רמאנש ושרד דחא ארקמ [מ"ר םגו םה םג] םהינשו

 ףא ועעורתיש ןמזב - ןאצה םירכ ושבל יתמיא םירמוא ש״רו רזעלא 'ר...רבס

 ,ןסינב - הריש תורמוא םילבש יתמיא ,ורישי

 לאננח ונבר .(א״ע,ח ה״ר) "ירשת ןהלש ה״ר ,לולאב תודלויו ןסינב תורבעתמ

 תרמוא תלובשש ןמזב םירמוא ש״רו א״רו" :וז הריש ילאנויצאר שוריפ שרפמ םש

 תבשנמ חורהש ןמזבו ,המק תישענו הלודג האובתהש רמולכ - תורבעתמ .הריש

 שוריפ ףא והומכ ."הריש ןיעכ איה וזו הרבה לוקב הכותמ עמשנ ןהב

 ןהו תבשנמ חורהו הלש םישקב האובתהו ריצקה ןמז עיגישכ ןסינב" :םש י״שר

 םלוא ."ת וררושמכ תוארנו לוקה עמשנ וז לע וז םישקונ

 לכ" - "הדשה חיש לכו" לע (114 'ע קבלא-רודואית 'דהמ) ב,גי ר״ב הוושה

 ."ולא םע ולא ןיחיסמ וליאכ תונליאה

 יל ריעהש יפכ .תילארשיצראה תרוסמב לולכ וניא ילבבבש הז ינשרד שוריפ
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 (א)

 הכ :תרמו£ ;*יה המ ןפג

 אצמי רשאכ ׳ה רמא

 לא רמאו לוכשאב שוריתה

 ןכ וב הכרב יכ והתיחשת

 יתלבל ידבע ןעמל השעא
97 

 היעשי) י י לכה תיחשה

 .(ח,הס

 הכ |א- :ר(א) [(א)

 ןפג...+ :א [...רמא

 סיוג שרגת עיסת םירצממ
 !׳•ן ץ

 ם (ס,פ ־יהת) ־ 'העטתו

 (ג)

 ומכ :רמוא והמ לולבש

 לב לפנ ךלהי סמת לולבש

 .(ם,חנ ונילהת) שמש וזח

 ןתא :רמוא והמ ןדא 98

 ^סדהו הטש זרא רבדמב

 הברעב םישא ןמש ץעו

 "ודחי י1וש?ו רהדת שורב

 .(טי,אמ היעשי)

 [...ןדא |א- :רלד [(ג)

 א- :ל

 .ושוריפב יחמק לאומש לש וכרדכ ,תזרחנ תפסות (1)

 תורוקמה הוושה ,קוספה לכל ןווכתנ ,הארנה יפכ ךא ,ןאכ דע םוטיצ יייהכב (2)
 .ןממל

 ;א״ה,ג"פ םילקש) ימלשוריב תוליבקמה תואקספב ואצומל ןיא לטנזור ש״א 'פורפ

 השרדה ןיא ךא ,ש״רו א״ר תעד רבסה ךרוצל בותכה שרדנ םש ףא .(א״ה,א"פ ה״ר

 ושבל ש״רו א״רד אמעט :הנוח בר םשב ןוב יבר רב הסוי 'ר" :הרישב הכורכ

 ,ךפיהל ילבבב) תוליפאה ולא - רב ופטעי םיקמעו ,תוריכבה ולא - ןאצה םירכ

 ןונמה לש םיינשרדה ןיכומיתה ."ר ש ע ת ה ל רידל םיסנכנ ולאו ולא ,(ש״ע

 ןיאשדהש וניצמו" רתוי רחואמ שרדמ ירבד םג הוושה .םיילבב אופא םה ש״פב הז

 הארנכ םרוקמש ,(א,זי 'רפ ר״ומש) "ורישי ףא ועעורתי 'אנש ה״בקהל ןיסלקמ

 .םש ילבבב

 ןושלב .(רלהיק ןולמ האר) םייח-לעב הארנכ ,ותארוה הרורב אל ארקמב 96

 לשמל) םימ-תלובשכ םג והוניבה םיניבה-ימי ישרפמ ךא ,םייח-לעב םימכח

 םלוא .(3 הרעה ,6848 'ע ,י״ב ןולמב יניס-רוט תורעה ןייע ,קורס ןב םחנמ

 םלועמ ,תרחא הארוה לע תזמור (ג) חסונב םילובשה ינימל לולבש לש ותוכימס
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 הוושה .תילבב תימראב חמצ םשכ ,תימראה התרוצב ,וז הלמ העודי םנמאו .חמוצה

 ,ץיבוניבר ןייע ,ןכנימ י״כב וסכ א ת י ל ו ל ב ש :ל״צ] א ת ל י ל ב ש

 ,(ב״ע,במ ׳גמ ;ב״ע,חל ז״ע ;א״ע,ט0 ןיסיג ;ב״ע,יק תבש) [םירפוס יקודקד

 ,הנשמה יחמצ ,ןמדלפ ,א ןייע ;הבליח :םימכח ןושלבש שומישב) ןתלת התארוהש

 106זזז, ?101־8,, 11, יוהיזהו ינושלה ןוידה האר .(92-91 'ע ,ד״שח ,ביבא-לת

 ,םירצמב וא י״אב ורוקמש ,םודקה ל י״כב תירבעה הרוצה תואיצמ .ע. 478-480

 .הליאש םוגרתכ ילואו ,תירבעב םג וז הארוהב הלמב ושמתשהש ,הרומ

 ,(ג) חסונב תלובש לש שוביש אלא לולבש ןיא יכ תורשפאה תא לוקשל ףא שי

 .םיהיגמה דחא י״ע זרחנ ןונמה ול ףסונו

 תררועמ דבלב (א) חסונב ןונמהה תואיצמ .סוליק תארוה אלל ,זרחנ בותכ 97

 הנאתו חופת ינונמה תמגודכ ,תרחואמ תינשרד תפסות אלא וז ןיאש דשחה תא

 .םיכומסה

 ןושלב דבלב תחא םעפ רכזנה ,ןדיא חמצל ןאכ הנווכה םיחמצל ותוכימס פ״ע 98

 י״כב ןא,ב תבש) "ןדיאה תליתפב אלו...שכלב אל ןיקילדמ ןיא" :הנשמה

 חיכשה ףוליחב םרוקמש ,'הדשה ינדא׳ב ללכ ןודל ךרוצ ןיא] .(ןדיע :ןמפואק

 ,הנשמה חסונל אובמ ,ןייטשפא *ינ האר ,ל״זח ןושלב (היצאז ילאזאנ ) ןדא/םדא

 תבש) [הברע=] "אנווחא" - ןדיא םיראבמ ארמגב .[1231 'ע ,ד״בשת ,םילשורי

 'ע ,ג ,םש ,ףעל ןייע .(א״ה,ב״פ תבש ׳ורי) [הברע=] "אתינריע" ,(ב״ע,כ

 ייבאו ןיבר" :ילבבב םש רפוסמכ ,םיארומאל רבכ תרווחמ הניא הלמה .334-331

 ןיבר יל רמא .(אתברע) אתברא והנהל אניזח .אתירומטד אקתפג ילזאק ווה

 היל יוחאו ףלק .אוה אמלעב ץע יאה :היל רמא .ןנתד ןדיא ונייה :ייבאל

 וא) הברע־ןדיא יוהיז לע הרומ ארמגה לש הטושפש ,המוד ."י נ יב יניבד אתינרמע

 ןיבש רמצה תבכשל הנווכהש ,םירבוס קבלאו ארונטרב ,י״שר ,(היניממ דחא

 יערז לש תורעסה תציצל הנווכהש ,רובס 334-333 ׳ע ,םש ,ףעל .הצעל הפילקה

 ;114 'ע ,ז״ישת ,ביבא-לת ,יארקמה חמוצה םלוע ,םקילפ 'י ונג האר .הברעה

 יוהיז לע .הברעב ןדיא רושק םוקמ לכמ .252-249 ׳ע ,הנשמה יחמצ ,ןמדלפ 'א

 'םורפ םלוא .(האבה הרעהה האר) ש״פב ןדיאה ןונמה םג דסוימ תויהל יושע הז

 ןאכ אורקל שיש שרפתמ הנממש ,ילבבב בותכה תונשרד לע ינדימעה לטנזור ש״א

 םיחיכש ש״יר/ת״לד יפוליח .(האבה הרעהה הוושה) ׳ן ר א׳ אלא *,ןדא׳ אל

 לבקתמ .םהיניב לדבהה ןטק ופוג ל י״כב ףאו ,ברה םנוימד ללגב םיירבע י״כב

 השרד לש המויק רעשל ךרוצ לכ ןיאו ,ןרוא ןליאה ונינפלש ,אופא ,תעדה לע

 ארקמב רכזנ ןרא .ורמואל ןונמהה לש וסוחיי תא ריבסהל ידכ העודי-יתלב

 לע .(ןלהל) ילבב דומלתבו (ח,ג הרפ) הנשמב םיבר ןושלב ,(די,דמ 'שי)

 .םינולמ האר ויוהז

 םייקל לכ םדוק תוסנל טסקטה תרוקיבב אוה ללכו) ׳ןדא׳ איה האירקה םא 99

 יפכ ןונמהה דסוימ ,(הנוקית תא עיצהל ןכמ רחאל קרו ,איהש יפכ הסרגה תא

 תיגולומיטא הניחבמ הזמ הז םינושה) םימינומוהה תא התהיזש תונשרד לע הארנה

 ןושלבש ןדיא םע [חמצ] הברע = [הז בותכב ,רבדמ] הברע (תיברעה פ"ע -

 םיארומאה לש וזל ההז ןדיא תונשרפ לע םסובמ תויהל היה יושע ןונמהה .םימכח

 ,ךורב ש״פב םיחמצה ןיב ןדא לש ותוללכיה פ״ע .םיילבבהו חיילארשיצראה
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 ,ןרוא ןליאב רומאכ ךורכ ילבבב בותכה לש שרופמ שרד ךא .הפוג הברעכ ןבוהש

 אורקלו ןקתל הארנכ שי ויפ-לעו ,'ם ינורא׳ יובירב קויד רתיל

 הברד אגילפו...ןה םיזרא ינימ 'ד הדוהי בר רמא" :'ןדא' תחת ׳ןרא'

 םה םיזרא ינימ הרשע :בר יב ירמא אנוה בר רב הבר רמאד ,אנוה בר רב

 יכ !ווה העבש ינה...אזרא-זרא ;ודחי...סדהו הטש זרא רבדמב ןתא רמאנש

 ,םינומרע ,ם י נ ו ר א :ד״א...םינולא םהילע ופיסוה ,רמא ימיד בר אתא

 ןכנימ י״כב .ב״ע,פ ב״ב ;אע,גכ ה״ר) "...םינומרע ,ירע - םינודא ;ןיגומלא

 ,ץטיוואניבאר ג״נר) םינורע :החסרגו ב״בב הנשי ךא ,ה״רב הקספה הרסח

 אורקל ילוא שי םש םינורא .((ה״מרת ,ב״לרת ,ןעכנימ ,םירפוס יקודקד

 'םינורא׳ו ,זראה ינימכ םיהוזמה תונליא העבש קר ומצע בותכב םנמא .םינרוא

 ךתעד ןת םלוא ,ןשרדה יפמ אלש תפסותכ ,בותכה תשרדל רישי רשק אלל םיחפסנ

 ונייה ,ן״יזל המודה) הריעז ן״ונב בותכה ,(די,דמ 'שי) ארקמבש 'ןרא׳ל

 £11)118, לש טאראפאב ןייע) זרא ביתכ לש תושרופמ תואסרג לעו ,(זרא

 ;ןרא :והיעשי תליגמב ;£651*8.108,''', 6(1. £11161 -£81116 , £1וג11§8ע1 , 1951

 תא בסה לטנזור 'פורפ .(!ןדא הסרגה תא םש םירזחשמ םיעבשה םוגרת פ״ע

 םירכזנ הבש ,(...ירמאד אכיא) הנורחאה הקספה לש התורדעיהל יבל תמושת

 ;ם״ה,ז"פ תובותכ ימלשורי) םיליבקמה םיילארשיצראה תורוקמה ןמ ,'םיגורא'

 םע ש״פ ירשקל ףסונ ןמיס ,(136-135 'ע קבלא-רודואית 'דהמ ב,וט ר״ב

 ןמ םישרוד ל״נה םיילארשיצראה תואחסונבש ,ןייצל יואר .תילבבה תרוסמה

 .הליחתכלמ דבלב םיזרא ינימ העבש בותכה



 הגשי ןונבלב זראכ חרפי רמתכ קידצ :רמוא והמ רמת

 (א)

 חופתכ :רמוא והמ חופת

 ידוד ןכ רעיה יצע ןיב

 יתדמח ולצב םינבה ןיב

 קותמ וירפ יתבשיו

 םירישה ריש) *^0יכחל

 • (ג ^ ב

 :תרמוא איה המ הנאת

 הירפ לכאי הנאת רצינ

 100דבכי וינדא רמשו

 #(חי,זכ ילשמ)

 תיז ^ [רמת

 [* |א- :ר(א) [(א)

 חלפכ :רמוא והמ ןומר

 םירישה ריש) ךתקר ןומרה

 .(גי,בצ םילהת) 100

 (ג)

 תחת :רמוא והמ סדה

 תחת שורב הלעי ץוצענה

 ו000דה הלעי דפרסה

 .(גי,הנ היעשי)

 :ל [(ג)

 .י״הכב רפוסה ףלחתמ הז םוקמב .שוביש םתסה ןמ (1 )

 .ר לש תיטקלקאה הסרגב דוסי אלל תזרחנ תפסות (2)

 תודושח ךכיפל .ינונמה ןכות אלל ,םהירמוא םשב םיזרחנ םינונמה 100

 .רתוי תורחואמ תוינשרד תופסותכ (ג)ו (א) לש תויאדיחיה תואסרגה
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 (ב)(א)

 םה המ 101תונליאה לכ ראשו

 רעי יצע לכ וננרי זא :םירמוא

 ^ץראה םפשל אב יכ ׳ה ינפל

 .(גי-בי ,וצ םילהת) 103 / . .

 (א)

 הימלת :םירמוא םה המ הדשה תוקרי

 הנגגמת םיביברב הדודג תחנ הור

 .(אי,הס םילהת) 100ךרבת החמצ

 לכ ראשו |בע(ב)(א) [(ב)(א)

 :ה תונליאה ראשו :עטא [תונליאה

 :ק תונליא ראש :ס תונליא ראשו

 |(צ)פ םירחא תונליא :ו תונלא

 ר- :א [הדשה |א- :רסהא [(א)

 (ג)
 ידש זלעי :רמוא אוה המ הדשה בשע 1 02

 ^רעי יצע לכ וננרי זא וב רשא לכו

 10^.(בי,וצ םילהת)

 החמשב יכ :םירמוא םה המ הדשה יצע לכ

 תועבגהו םירהה ןולבות םולשבו ןואצת

 ואחמי הדשה יצע לכו הנר םכינפל וחצפי

 .(בי,הנ היעשי) 104ףכ

 ...הדשה יצע לכ |ד- :ל [הדשה בשע (ג)

 ^רעי :א [הדשה \*~ :ב^ע^(ר)לד

 ב

 ,גי קוספ עצמאב םייסמו בי קוספ לש הינשה תיצחמב חתופ (ב)(א) חסונ (1)
 .ןטמל תורוקמה הוושה .ותומלשב גי קוספ םרוג (ג) חסונ וליאו

 ראשו׳ וז המישרב ןיאש יפל ךא ,ר לש ורדס תמישרב םג 'הדשה יצע לכ' (2)
 לכ ראשו' תרישל וא וז הרישל הנווכה םא תעדל ןיא ,'תונליאה לכ

 .'תונליאה

 .(א) תא ע םאות ללכ־ךרדב .(ג)ל ע ןיב ידיחי םאות (3)

 יצע לכו" תחת :בותכה טוטיצב רפוסה לש ותועטל ליבקמה ,דבלב שוביש (4)
 ."...רעיה יצע לכו" בתכ "ףכ ואחמי הדשה

 ןכושש ףוע הז לאעמשי 'ר רמא" :םילהת שרדמב האר תונליא סוליק לע 101

 ונחי םיאפע ןיבמ 'אנש םהמ הלוע ה״בקה לש וסוליקש תונליאה לע

 'רפ ר״ב האר תונליא תחיש לע .(442 ׳ע רבוב 'דהמ ,ט,דק רומזמ) "לוק

 ב״ב ןא"ע,חכ הכוס :תורחא תויטסימ תועידיב הכורכה םילקד תחיש לע ;ב,גי

 .ט,זט םירפוס :ללה עדיש םיבשעו םיצע תחיש לע ןא"ע,דלק

 .104 הרעה האר 102

 תירטוזיא המינו הקיטסימ הייוור תירופיס הבחרה הז תונליא ןונמהל 103

 :רתויב םיטלוב הבכרמה גוח םע הירשקש ,םיאנתה תפוקתמ תיטאטסקא

 ןב רזעל 'רו רומח לע בכור ךרדה לע ךלהמ היהש יאכז ןב ןנחוי ןברב השעמ"

 ךכ אלו ול רמא הבכרמה השעמב דחא קרפ ינינשה 'ר ול רמא וירחא ךלהמ ךרע

 ךינפל רבד רמול ינישרת 'ר ול רמא...[דיחיב :ילבב] הבכרמב אלו םימכח ונש

 ובשיו וכלה...הבכרמה השעמב ךרע ןב רזעל 'ר חתפש ןויכ רומא ול רמא ינא
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 תרשה יכאלמ ויהו םתוא הפיקהו םימשה ןמ שא הדריו דחא ןליא תחת ןהל

 רמאו שאה ךותם דחא ךאלמ הנענ ןתח ינפל ןיחימש הפוח ינבכ ןהינפל ןיצפקמ

 רמאו ןהיפ תונליאה לכ וחתפ דימ הבכרמה השעמ אוה ןכ ךרע ןב רזעלא ךירבדכ

 תרוסמב הז רופיס תסרג ,(א״ה,ב"פ הגיגח ,יורי) "רעי יצע לכ וננרי זא הריש

 שא הדריו שרדו הבכרמה השעמב ךרע ןב א״ר חתפ דימ" :תצקמב הנוש תילבבה

 הריש המ הריש ורמאו ןלוכ וחתפ הדשבש תונליאה לכ הכביסו םימשה ןמ

 םיזרא לכו ירפ ץע תומוהמ לכו םינינת ץראה ןמ 'ה תא דללה ורמא

 ש״פב םינינת ןונמה תסרגל ההז וז הריש תלחתה .(ב״ע,די הגיגח) "היוללה

 חמק רומזממ םידחא םיקוספ לש בכרה אלא הניא וז הריש ךא ,(ליעל ןייע)

 בותכה תלחתה תא ףא תמלוה איהו האירבה לש יללכה ללהה תא אטבמה ,םילהתב

 .תילארשיצראה תרוסמה תא אופא םלוה ש״פ חסונ ."וב רשא לכו ידש זלעי"

 ול המוד תרוסמ וא אוה ללכנ הארנכ :םינוש םישרדמב הז יטסימ רופיס ידה

 ידיסח גוחמ הבכרמ השעמ ׳יפב וטוטיצמ רבתסמש יפכ ,דובאה ריכבא שרדמב

 םוימ בתכמ) םולש 'פורפ י״ע יל רסמנש ,א33 ףד 46 הקיל׳גנא י״כב זנכשא

 "רעיה יצע וננרי זא רומזמ ותואב םירמזמ ריכבא שרדמב שי יכ" :(27.12.65

 ,הניו ,רבוב 'ש םסרפש ויטוטיצ יפ-לע ריכבא שרדמ יטוקילב רכזנ וניא)

 ן ינמו ...ה״בקהל ןיסלקמ ןיאשדהש וניצו" :ר״ומש שרדמב הזב אצויכ .(ג״מרת

 םג הוושהו .(א,זי ׳רפ) "׳ה ינפלמ רעיה יצע וננרי זא 'אנש תונליאה ףא

 :(הק 'ע ,ע ,תושרדמ יתב ,א 'יס ףו0,רמייהטרו 'דהמ) הכ קרפ ,יתבר תולכיה

 ."ותחמשב םיאשד וננריו ורבדב וחמשי םיצע לכו"

 ףוסב ןייעו ,75 הרעה הוושה רהוזבש תורוקמב ןדעה־־ןג תונליא תריש לע

 .ןמיתמ ה״זרל ש״היש 'יפב ןאכ ןונמהל ההזה ע״ג יצע ןרנמה לע 69 הרעה

 אלא דוע אלו" :ןכשמה לש םיזראה ישרק לש םתריש הז בותכמ דמל רחא שרדמ

 זא רמאנש םירמוא הריש ךאיה .ה״בקה ינפל הריש םירמוא ויה םיזראה ןתואש

 'דהמ ,ט המורת אמוחנח) "...הריש אלא זא ןיאו .'ה ינפלמ רעיה יצע וננרי

 .(284 ׳ע ,ה״כרת ,ןיסטעטש

 רוקמב ירויצה רואיתה הוושה .וירמוא םשב זרחנ ,ינונמה ונכותש ,בותכה 104

 ןיקחשמו ןיאב הדשה יבשעו" :תולכיהה תורפסמ באושה

 וז םהיפכ ןיחממו ןיאבו ןמוקממ ןירקעתמ תונליאהו תודוגא תודוגא םהינפל

 'דהמ ,ע״רד תויתוא) "'וגו ואצת החמשב יכ 'נש אנעשוה רמואו וז יבג לע

 ,םילשורי ,טוהנירג 'א ׳דהמ םירישה ריש שרדמ םג הוושה .(דל 'ע ,רמייהטרו

 העש התוא...תוילגה ועיגישכל םנוש 'רב יטסוי 'ר רמא" :א״ע הל ,ז״צרת

 שרדמב "'וגו ואצת החמשב יב ביתבד הריש׳רמול ןידיתע תועבגהו םירהה

 ינפל םיסלקמ תויהל םלועה תומוא םידיתעש" םוליקל הז בותכ םישרוד הבלה

 ,וניזאה ירפס) "...וחצפי םירהה. ..רמאנש תועבגו םירה ףא ץ״י־נמו" ,">ארשי

 .(דועו וטש זמר היעשי ש״קלי ןגלש 'יס םולש שיא 'דהמ
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 (ב)(א)
 עורז רוא :תרמוא איה המ היצ 105

 םילהת) החמש בל ירשילו קידצל

 .(אי,זצ

 :א [היצ |(ב)בע^ר(א) [(ב)(א)

 |ו ^האדו היא :פ ^היא

 ^ק- ^ [...רוא

 (ג)

 קידצל עורז רוא :רמוא והמ 10־חיס

 .(אי,זצ םילהת) החמש בל ירשילו

 וואנ המ :תרמוא איה המ 10^^תפיכוד

 רשבמ םולש עימשמ רשבמ ילגר םירהה לע

 ךלמ ןויצל רמא העושי עימשמ בוס

 .(ז,בנ היעשי) ךיהלא

 א^^חיש :ל [חיס |ד :^ל [חיס (ג)

 א- ־<5)ל [..."־יכוד |(6)י

 תארוהב השרופש ,ךדמלל ,רבדמ רחאל ,ש״פ שארב ׳היצ׳ הלולכ ר לש ורדסב (1)
 .םיסופדה בורב הזב אצויכ .ףועכ אלו ,הממש ,רבדמ

 רקיעב ,י״דצכ שפתהל הייושע הסוהר תידרפס הביתכב ףיילא ;היצ לש שוביש (2)
 .איה ףוע 'היא' ףאש דוע המ ,הנוש הביתכב לגרומש קיתעמ וא ארוק יניעב

 תואב ןיחבהל ןתינ 'היא׳ הביתל תחתמ ךא ,רוסקירבורה ידיב בתכנ ךכ (3)
 ¬לע ,אררג בגא םתסה ןמ הפסונ 'האד׳ ,'היצ' ונייה ,רפוסה ידימ י״דצ

 .די,אי ארקיו יפ

 ןונמה סחוי היימעב ,הכומסה תינבתה ןושלל תינבתה ןושלמ תיסופיט החיספ (4)
 .היצל ךומסה רופצ

 . תפיכוד ןונמה־] 'וגו העושי...וואנ המ :רמוא והמ חיס :טסקטה ףוגב (5)
 םיינמיה םיילושה ךרואל .ההגה ןמיס "'מוא והמ" רחאל םלוא .[ליעל

 ודי-תביתכב "החמש...עורז רוא" ןונמה ףוריצב ההגהה ןמיס עיפומו רזוח
 תאז ףא ,"'וא והמ תפיכוד" בתכנ םיילאמשה םיילושב .קפס אלל רפוסה לש
 ילושב הבותכ הנושארה הביתה .ההגה ןמיס אלל ךא ,רפוסה לש ודי תביתכב

 .(היתחתפ תישילשהו חיס תרוש י׳לושב הינשה) חיס תרושל לעמש הרושה
 יליאו ,[היצ־] תקייודמה הסרגה יפל חיס תריש תא היגה רפוסהש ,הארנ

 העריאותקתעה תעבש רחאל ,תפיכודל ותהגהב ךייש טסקטה ףוגבש ןונמהה תא
 .החיספ

 תיטנופ הניחבמ .חיש תארוהב שרופש ,ךדמלל ,תונליאה ןיב י״הכב חיש םוקמ (6)
 .ןטמל א107 הרעה הוושה ךא ,דל ל תואסרג ןיב תוהז תויהל הייושע

 םגרתמ ג״סר םג ;תפיכוד) דוהדוה :תיברעב הסולג י״הכב וז הביתל לעמ (7)
 (ןלהל) יפצויד/יפיצד לש הקתעה שוביש תפיכוד ןיא םאה לוקשל שי .(ךכ
 ללכ ךרדב םנמא .תרחואמ תונשרד ךרדב ש״פל ןונמה ףיסוהו הטלבוד רציש
 הרקמב ךכ ןיאש המ ,זרחנ ןונמה לע וז ןוגכ הטלבוד לש דשח ססבל ןתינ

 יפצויד/יפצוי ןונמה ןכותל תפיכוד ןונמה ןכותבש הברקל ךתעד ןת ךא .הז
 .הלואגו המחנ יקוספ םהינש - ןלהל

 יפ-לע .םייצ יובירב קר ארקמב םייח-לעב םשכ .תופועל הכומס י״הכב 105

 ,רלהיק ןולמ ןייע) י?צ >*יצ תויהל היה ךירצ דיחיה םיינשלבה םיקוחה

 שארב רבדמ רחאל היצ רדסל רוקמה והז) רבדמ התארוהש ,היצ אלו ,(801 'ע

 ורוקמש ןכתי .וכרצ לכ רווחמ וניא וז הלמ לש הרשפ .(םיבר םיסופדב ש״פ

 לש ותודע יפ-לע ,םליקע ימיב רבכ .רבדמה ינכוש ,ונייה ,רבדמ־היצב םנמא

 .(י״ב ןולמ האר) הביט תא ועדי אל ,םומינוריה
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 -ןושלב ריעצ רומח ,חיסל ןווכתנ אלש הארנ לב חיס לש ורדס יפ-לע 106

 ?היצ לש שבושמ יטנופ ביתכ אלא ןאכ ןיא ילואו ,ףועל אלא ,םימכח

 לש ושוריפ הוושהו .(6) הרעה ליעל האר חיל הארוהל זמורה דב ורדס לע

 ,ד״ישת ,ביבא-לת) םיחייס םע םש םיחיש ההזמה ,ז,ל בויאל,יניס-רוט ה״נ

 .(255־254 ׳ע

 14. 01116111)81101, 06 3 831111611; 6 1!.1128£־626 , ןייע ל״זח תורוקמב תפיכוד לע 107

 2.2. 11*18־61*8111, האר יגולואוזה יוהיזה . 261*1111, 1901, ע. 34־36, 41

 12.6 2811118 8114 2101*8 02 28168־61116 ( 8111*ע־6ע־ 02 ¥<63־661*11 28163־61116, 17)

 0.2. 2ע1ע־61*, 22(^ לצא זכורמ ינושלה רמוחה .20114011, 1884, ע. 89

 .87 (1955 ), ע. 18

 תולודג תוכלהב הנשמב הנניאש החסונב "ןיחישו םילגע" הסרגה הוושה א107

 חיש ךרע ןכ ומכ .7 הרוש 99 ,ע ן״רת ,ןילרב ,רעמייהסעדליה 'דהמ

 ¬לע) .ב״ע חס ,ד״רת ,גרובסערפ ,ןרטש 'דהמ ךורעה תרבחמ ,ןוחרפ המלש לצא

 ימואלה םירפסה תיב י״כ ,ףעל לאונמע תאמ םידוהיה לש הנואפה לע י״הכ יפ

 .(113.781.173 .םילשוריב יאטיסרבינואהו
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108 , 
 תיתרפא התש רשא הל ןק רורדו תיב האצמ רופצ □ג :תרמוא איה המ רופצ

 .(ד,דפ םילהת) 109יהלאו יכלמ תואבצ ׳ה ויתוחבזמ תא

 .(ד,וכ היעשי) םימלוע רוצ היב יכ דע ידע ׳הב וחטב :רמוא והמ זווא 110

 ^רבה זווא :דבע^ט^ה^א [זווא |ב רורד רופיצ : ^ק- ^ [רופצ

 ג^הדש רופצ :ס^יבצ :(צ)פ^ו ^יפצ :ק

 ,רופצל תמדוקה היצל החיספה בקע הסחוי הרישהו קמ םמשנ רופצ ןויצ (1)
 סרפמ ,רופיצ ללוכה ,ר חסונ תא ואיבהב תאז םע .(4) הרעה ,ליעל ןייע

 החיספה לע דומעל ילבמ ,ר לש תורתיה תורישה ןיב ל״נכ התריש תא ט״יבמה
 אלא ,ק לש הקתעה תועט הניא החיספהש הארנ ךכיפל .קב ןאכמ תעמתשמה

 .וספוטב רבכ הרוקמ

 .(ק הוושה) 'רב' הארנכ ,תויתוא יתש תב הבית הדרוג זווא תבית רחאל (2)
 .(ןלהל) 'יפצוי רב׳ המישרב זווא רחאל .דבלב ׳זווא' ןמיסה תמישרב

 וינפל הבברוש 'רב' תביתו) דבלב 'יפצוי' רפוסה בתכ ופוג טסקטב םלוא
 - זווא קתעוהש ,יפצוי - רב זווא רפוסה ינפב היה םאה .(הנוש הביתכב

 ,ןכל םדוק רבכ זווא הבש ,ה תסרגב ירהש !ק תסרג תמאב ךכ ?יפצוי רב
 .הפ זוואו םש זווא ןיב ןחבהב ךרוצ שי

 הז י״כב םגש יפל .ןטק :הטוהר תיקלטיא הביתכב תרחואמ סיילוש-תהגה (3)
 תהגה הוושה .םהיניב ןיחבהל היגמה הסינ ןכל םדוק זווא רבכ עיפוה

 .םש םיילושה

 .אל (2) הרעה הוושה (4)

 מ״דפפ סופדב ןכו (ב)ל ךייתשמה 141011. 185 דרופסקוא י״כב םג ךכ (5)
 ׳יפצ׳ל רוקמה אוהו ,(ב) הצובקמ היה וספוטש ,(ינש סופד) ז״טת

 ג הסרג תלחתה תא הוושהו ,ס תסרג ףא הארנכ וזש יפל .םיבר םיסופדב
 ,(ןלהל) הכומסה יפצוי-יפצויד תריש הטמשנ הלא י״כבש יפלו ,הדש רופצ

 .החיספ ךילהתב הרידנה יפצוי-יפצויד הביתב הרוקמ יפצ תביתש ,ןכתיי
 .ןלהל יפצוי הוושה

 ןב פ יפ-לע רווחמ יוהיזה ךא ,הרישה רמוא םודיא ללגב האירקל השק (6)
 .ותצובק-תת

 תויזנכשא תוביתכב המוד הרוצב תובתכנ א״פו תיייב) יפצ לש תיעטומ האירק (7)
 יבצ תריש םג ליכה םא קודבל רשפא־יאו ,םוקמ תברקב עטקנ ס .(תומייוסמ

 .(ןלהל) י״הכ לכב תלבוקמה

 הערא םנמא םא .וז הסרגל המרג ׳רופצ' תוכימסש ןכתי .(5) הוושה (8)
 ,׳יפצוי(ד)׳ תחת האב 'הדש רופצ' תסרג ,צס(מ)ג הצובקה-תתב החיספ

 .ןבומ היה אלש

 ק״שר ףא .ש״ע ,ם תסרג יפל םדוקה (ןזוא) זווא אוה ,אזוואל ךומס (9)
 ילוא...׳וא והמ זווא דוע יתאצמו" :הז לפכ ןיב ןיחבהל היה סונא

 ."אזווא דחאהו זווא דחאה ארק םימוד םינימ ינש םהש ינפמ

 ('וכו יול ,רלהיק ,םינולמ האר) םימכח ןושלב םגו ארקמב יללכ םצע םש 108

 ,חאנ׳ג 'ן י״רל םישרשה 'ם לשמל ןייע) םיניבה-ימי ינשרפ יפל ןכו

 ,237 ףיעס ,ןהוזיוול םג הדופ ךכב .(436 'ע ,ו״נרת ,ןילרב ,רעכאב ׳דהמ

 םוקמ לכמ .םייוסמ גוסל םג ילוא םחייתמ אוה יכ ,אוה רובס תאז םע אלא

 לש בותכה ןושלמ .ךכ רעשל ןיא (םש אבומה) א״ע,נק-ב"ע,טמק ןילוח יפ-לע

 ירופיצל הנווכה יכ ,קיסהל רשפא ,רורדל רופיצ ןיב הלבקה ובש ,ומצע ןונמהה

 רורד רופצ ףוריצה תא ןייצל יואר .114 הרעהו תרופצ ןלהל הוושה ♦תמייוסמ

 ן256 ףיעס ,ןהוזיוול ןב״ע,ונ ןיטיג ;א,די םיעגנ ןייע ,םימכח ןושלב

 .86 'ע ,ו״טשת ,ביבא לת ,ך״נתה לש יחה ,סקילפ 'י
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 ו11(ו)יפצוי

 (ב)(א)

 ומחנ ומחנ :רמוא והמ

 .(א,מ היעשי) םכיהלא רמאי ימע

 [...יפצוי ץ2'(ב)בע(א) £(ב)(א)

 יפסוי :עה^ א [יפצוי | ^2/סג- :א

 הצפנ :פ ׳הפצנ :ס ^הפאנ :ו^הצפנ :פ^הפצנ :ס
 ק יכנ וא :ב (7)

 (ג)

 ומחנ ומחנ :רמוא והמ 111 ^יפצויד

 .(א,מ היעשי) םכיהלא רמאי ימע

 ר^יפיצר :ד [יפצויד |רד [(ג)

 היתורוקמ דגנכ ,(ב)(א) י״כב התוישרש םלוא ^ךרע-תלק תוגלפתה הרואכל (1)
 תששואמ יפצויד תסרג .םינפב התגצה םיבייחמ [(ג)1 ד תסרג לש םימודקה

 .ע הזינגה עטקב רבכ תללכנ יפצוי תסרג ךא ,(ןטמל) ידומלתה רוקמה י״ע

 םירכנ ןיידע יפצוי םשה ימושירש הארנ ךא ,סגב םירסח ונונמהו יפצוי (2)
 ילוגלג ןהש ןכתיש ,(8) ,(5) תורעה ,ליעל זווא תואסרג הוושה ,םהב

 • יפצו י-( (צ)פו=) יפצ לש ולוגלג ,יבצ ,םש ם תסרג .ךומסה יפצוי טשה
 זווא תחת ,יפצ ,פוב תומש ינשל ׳יפצוי' לגלגתנ רבדה ןכ םנמא םא

 .(ןלהל) הצפנ-הפצנ ןאכ ומוקמבו ,ול □דוקה

 הבברוש רב תביתו ,'יפצוי׳ טסקטה ףוגב ךא ,יפצוי רב :ןמיטה תמישרב (3)
 'זווא׳מ ןמיסה תמישרב הררגנ 'רב' תביתש תורשפאה לע .תרחא דיב וינפל

 .(2) הרעה ,זווא ,ליעל האר ול סדוקזו

 יזנכשא (ב)} תיסוג הביתכב ו״יו ד"ו י ףוריצ .םתסה ןמ יפצוי לש שוביש (4)
 ולילצב המודה ףועה םש תעפשהב תמויסה .י״דצ ארקיהל יושע ,[עודיכ אוה

 ?(חי,די 'בד) ׳הפנא'

 לוכישב ,פ1 לש רעושמה ףתושמה באה תא קויד רתיב רסומה ,פ תסרג (5)
 .א״פ י״דצ תויתואה

 .(4) הוושה ,פ תסרגכ הפצנ וא ,יפצוי לש ולוגלג (6)

 ןונמהל המוד בותכבש 'יכנא׳ב הרוקמ אמש .םיסופדב תחוור וז הרזומ הסרג (7)
 ?(בי,אנ 'שי) םכמחנמ אוה יכנא יכנא :ל״נה

112 
 .םיסופדב דאמ תחוור הסרג .אוה חיכש שוביש ר/ד ףוליח (8)

 .זרחנ ןונמה 109

 •םש א81 ,81 (2) תורעה ,ליעל ןזוא הוושה .םימכח ןושלב הנושארל 110

 םימכח ןושלב .זווא ינימ ינש ש״פב םילולכ ויה ארקיעמש ענמנה ןמ אל

 א״ע,ח תורוכב) רבה זוואו זווא ןוגכ ,זווא לש םיבר םיגוס ןיב םיניחבמ

 זוואו םי זווא (ג״ה,ח"פ םיאלכ 'ורי) רבדמ זווא (ליעל (2) הרעה הוושהו

 םג האר .(א״ע,גל הציב :תימראב) אזווא רב ,(א״ה,ה"פ ק״ב ׳ורי) בושי
 .244-242 םיפיעס ,ןהוזיוול

 - הדוהי יבר רמא" :דומלתב תחא םעפ רכזנה ,הנויה יניממ ףועל הנווכה 111

 ןירותו י פ י צ א ד הנוי ינב םושמ רשכו ןירוח םושמ לוספ ליפת

 י״כב .(א״ע,בם ןילוח) "הנוי ינב םושמ ןילוספו ןירות םושמ ןירשכ הבחר לש

 ןייע) יפצו יד ,יפיצויד :י״כב תורחא תואסרג .יפוציד :הסרגה ןכנימ

 :ךורעה תסרג .(גפ ׳ע ,ז״נרח ,אלשימערפ ,זט ,םירפוס יקודקד ,ץיבוניבר

 8. *.1*8,1133, 1״6נבמ.ש061י1;6ע , האר ,(תינווי וא) תיניטלמ הלואש הלמה .יפיצ י יד

 .52-51 'ע ,ג ,םלשה ךורע ,םוהאק ןםש ףעל תרעהו ,11, ע. 186

 י״כב י״שרב הסרגה םג וז ;ל״נה יפצויד הסרגה תא תומלוה ש״פ תואסרג
 .ןכנימ
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 (ב) (ג)(א)

 םירגב עדונו :תרמוא איה המ א112הדיסח לא ורבד :תרמוא איה המ א112הדי0ח

 םהיאר לכ םימעה ךותב םהיאצאצו םערז האלמ יכ הילא וארקו םילשורי בל

 היעשי) ^׳ה ךרב ערז םה יכ םוריכי דימ החקל יכ הנוע הצרנ יכ האבצ

 .(ס,אס *.(ב,מ היעשי) היתאטח לכב םילפכ 'ה

 ׳הב םיקידצ וננר :רמוא והמ 113ריזרז םיוגב עדונו :רמוא והמ 113ריזרז

 .(א,גל סילהת) ^הלהת הואנ םירשיל לכ םימעה ךותב םהיאצאצו םערז

 ׳ה ךרב ערז םה יכ םוריכי םהיאיר

 .(ט,אם היעשי)

 פ^סוג [...הדיסח |פוג [(ב) םג :א [...ורבד |דבע(א) [(ג)(א)

 רותו הידעומ העדי םימשב הדיסח

 ימעו הנאב חע תא ורמש רוגעו סוסו
(2) 

 הימרי) ־ ,'ה טפשמ תא ועדי אל

 :תרמוא איה המ הרות [* |ס (ז,ח

 טפשמ...רותו...םימשב הדיסח םג

 ריזרז :תרשרש-תחיספ הארנכ .(ג)(א) חסונ יפ-לע ךומסה ריזרז תריש (ו)
 .ןלהל ןייע ,האלה ןכו (ג)(א)ב ול הכומסה הרישה ותריש ךא (ב)ב ללכנ

 ,הל הסומטל תחא תינבת ןושלמ גוליד ,ןוטיולטואמוה וז הרזגב ןיא םלוא
 םהירמוא תומש ךא ,וטסוה םינונמהה :(ג)(א)ל סחיב הטסה-תחיספ ןיעכ אלא

 (ב) חסונ ללכ לש וז הביצי הטסה גיצהל אוה ןיד ךכיפל .וטמשנ אל
 .םינפב תוטנאיראוכ

 ,שרפמה תונשרדב דושח ס לש ויתופסותו ויפוליח ראשל המודבו ,זרחנ קוספ (2)
 .ינשרד תרמוא בב תדרפנ הרות תרישכ הז קוספ לש ותעפוה םלוא

 הדיסחל ללכ הכומס הניא הרות .תמדוקה הרעההו םב הדיסח תסרג הוושה (3)
 .הדיסחמ ילוא ררגנ (הרות) הבקנה ןושל .הלמנ רחאל האב אלא ,י״הכב

 .כב 'ןמיס׳ה תמישרב הלמנ לעמ - רות - היגמה תפסות סג הוושה

 .(1) הוושה .ןלהל ((ג) וא) (א) חסונב הכומסה (תיטש וא) תירופצ תריש (4)

 תריש ינפל םייתסמ ופוג טסקטה ;דבלב 'ןמיס׳ה תמישרב םב תרכזנ הדיסח (5)
 .(זווא־יפצוי=יפצ=׳יבצ' תליחתב) הדיסח

 תנשמ ינמית י״כ ,ןילוח 'םמ לע םישוריפו תוכלהמ ימינונא עטקב םלוא 112

 ,(ה-ד״צרת) אי רפס תירק ,ףסא 'ש האר) [1 333/גצ=] תורטשל ד״מרתא

 .יפוצאיר :(801443 יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב י״כ םויכ ;400-398 'ע

 .(א״ע,גם ןילוח) "הנבל היד״כ ארקמבש הדיסחה תא ההזמ הדוהי בר ארומאה א112

 יגולואוזה הייוהז .םימודקה תורוקמב הדיסח דוע תרכזנ אל הז רוקמ דבלמ

 .204 ףיעס ,ןהוזיוול ;341 'ע ,א ,רמייהנדוב האר

 םש רווחתנ אלו ,(אל,ל ילשמ) םינתמ ףוריצב תחא םעפ עיפומ ארקמב 113

 ןושלב (בלכ לש יוהיזה תא לבקמ 334 'ע ,ב ,רמייהנדוב ;םינולמ האר) ונבומ

 ,ןהוזיוול ןייע .(א״ע,בצ ק״ב) ברועה יניממ ףוע םשכ דבלב ריזרז םימכח

 .340 'ע ,א ,רמייהנדוב - יגולואוזה יוהיזה ;211 ףיעס
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 (א)
 איה :רמ תירופצ 114

 'הב םיקידצ וננר :תרמוא

 ^הלהת הואנ םירשיל

 .(א,גל םילהת)

 :תרמוא איה המ תיטס 115

 ןיאמ םירהה לא יניע אשא

 'ה םעמ ירזע .ירזע אבי

 ץראו ^ ^םימש השע

 .(ב-א ,אכק םילהת)

 [חירופצ |בע(ר)הא [(א)
 :בע(ק)ה ־ תרופצ :א (2)

 :^3^ערהא [תיטס | ם-

 (^ק)ט- :ב ^4^סיסט

 (ב)
 איה המ םימרכ תרפצ 114

 לא יניע אשא :תרמוא

 ^ירזע אבי ן יאמ םירהה

 .(א,אכק םילהת)

 :תרמוא איה המ 115תיסס

 םימש השע ׳ה םעמ ירזע

 .(ב,אכק םילהת) ^ \ראו

 (ג)
 איה המ תירופצ 114

 ׳ה םעמ ירזע :תרמוא

 ^ \ראו םימש השע

 .(ב,אכק םילהת)

 איה המ 115^תיסש

 םיקידצ וננר :תרמוא

 הואנ םירשיל ׳הב
 /ן \

 - <א,גל םילהת) ' ׳הלהת

 תרפצ |(ק)פוג [(ב)

 תרופצ) (צ)פו [םימרכ

 |ג םימרכ רופצ :(ק

 | (5)ק(ב) [...אשא

 יתיטס :פו [תיטס

 *5)ק- :(צ)ג

116(6) 

 ד [(ג)

 •*תחיספב תפסונ היילוח .םינושה םיחסונה ןיב החיספו לוכיש ,בוריע יסחי (1 )
 תרפצ תריש :הדיסח תרישב הליחתהש ,(א)ל סחיב (ב) לש תרשרשה תטסה

 ,המצע תיטסל הריש "קפס״ל ידכ .הכומסה (א) חסונב תיטס תריש איה םימרכ
 ןושארה קוספה ,םינשל םיקוספה ינש תב הרישה הלצופ ,תרשרשה ףוס איהש

 תירופצב םרוג (ג) םג םנמא .תיטס תרישכ רחאה קוספה ,םימרכ תרפצ תרישכ
 -(א) תקיז :איה הנוש (א) ןיבו וניב הקיזה ךא ,(ב)ב תיטס תרישמ קלח

 .איה לוכיש תקיז (ג)

 .(ב) תסרג הוושה (2)

 .(סווט) םואט :ומצע רפוסה ידימ תיברעב םיילושב הסולג (3)

 .תיסט :ג תסרג הוושה (4)

 תיטס תריש רסח קש יפל ,דבלב החיספ לש הייטעב הארנכ ךא ,בל רבוח ק (5)
 .(א)ל רבוח ל״נה תרשרשה לכב ךא ,הכומסה

 .םיסופדב תלבוקמ וז הסרג .(4) הוושה (6)

 .(ב)ל ךייתשמה ,1/11011. 185 דרופסקוא י״כנ םג ךכ (7)

 ׳דהמ ,ינימש ירפס ;ז,ם תבש האר) בגח ןיעכ םימכח ןושלב םימרכ תרופצ 114

 השק םלוא .375-374 םיפיעס ,ןהוזיוול ןייע .(׳וכו 'ה קרפ ,םיוו

 אלא ,הז ףוריצ רוציק אוה ,(ג)(א)ב םייקתנש ,תירופצ חסונה יכ חינהל

 היה אלש ,קייודמה חסונה תא וז הבכרה י״ע הניש (ב) חסונ ,ארבתסמ אכפיא

 .רווחמ

 אתרופיצ (א״ע,ה0 ןילוח) יתרפיצ איה רופצ לש תילבב-תימראה הרוצה

 םידחא תומוקמב יכ חינהל דוסי שי םלוא .יללכ םצע םשכ ,(א״ע,דל הרומת)

 םג הארנכו ,(אתרופיצ) ב״ע,הע אמוי ,(אתרפיצ) ב״ע,ה הכוס ןוגכ ,דומלתב

 ,238 ףיעס ,ןהוזיוול ןייע .הריעז ,תמייוסמ רופיצל הנווכה ,ב״ע,פ תבש
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 ש״פבש ,רשפא ךכיפל .213 'ע ,4 ,אתרמיצ ךרע ,יול ;שבדה-קנוי איהש רעשמה

 .וז רופיצ םש לש תירבעה הרוצה הרמתשנ

 רזגיהל תויושע ןהיתש יכ ףא ,תועודי ןניא הז ףוע םש תואסרג יתש 115

 שרשמ תיסש ,תיטס .דחאכ ל״זח ןושלבו ארקמה ןושלב םיעודי םישרשמ

 ארקמב םג הארנכ ;תימראב ,םימכח ןושלב) סוס ,הטס ;(ארקמב) םוש ,הטש

 שרשמ תינמי ן״ישכ ףא שרפתהל הייושע ן״ישב הסרגה .(םיטס ג(ג,אק 'הת)

 .טוש

 אלו..." ה,מ 'התב םותסה בותכה תא תעדה לע הלעמ [תילאמש] ן״ישב הסרגה

 ,םויה דע וכרצ לכ רווחתנ אל םש ׳םיטש' רשפ ;"בזכ יטשו םיבהר לא הנפ

 ףאש ,רעשל ןתינ (י״ב ןולמל יניס-רוט תורעה ןייע) 'םיבהר' יפ-לע םלוא

 י״הכמ דחא ,ע קיתעמ .רתויב הקוחד וז תורשפא םלוא .םייתימ םירוצי םה

 ,(האבה הרעההו (ב) חסונ הוושה) סווט ףועכ תיטס ןיבה ,רתויב םימודקה

 םוקמ לכמ .(ליעל (3) הרעה) י״הכב ףיסוהש תיברעב הסולגהמ רבתסמש יפכ

 .ונמזב םג ןבוה אל םשהש הרומ וז הסולג ףיסוהל ותוקקדזה םצע

 םש ;סוט שרשה הוושה .ףוע םשל התועמשמב רתוי הבורק הרוצל לוכיש 116

 םוגרתב ןכ ומכ ;(241 ףיעס ,ןהוזיוול) סווט תינווימ לאשומה ףועה

 .(רגרובצניג 'דהמ האר) אסייט - טיע םגרותמ אי,וט ׳ארבל ימלשורי



 -89־

 (א)

 ררא :רמוא והמ יבצ

 לע ביסמל הדוא בוסל

 ינאו ו17^.לארשי

 רקבל ןנראו ךזע רישא

 יל בגשמ תייה יכ ךדסח
 יל רצ דיב םונמו 118

 .(זי,טנ םילהת)

 :קבא [רוא |ב(א) [(א)

 :א [בוטל | םה ^הדוא

 ינאו |ק םיבוטל

 חרב...+ :א [...רישא

 וא יבצל ךל המדו ידוד

 ירה לע םיליאה רפעל
 (די,ח ש״הש) 'םימשב (3)

 ס

 (ב)

 הדוא :רמוא והמ יבצ

 לע ביטמו ארונו בוטל

 רישא ינאו 117^2\לארשי

 יכ ךדסח רקבל ןנרא ךזע

 דיב סונמו יל בגשמ תייה

 .(זי,םנ םילהת) 11^יל רצ

 [...הדוא |עפו [(ב)

 ...הדוא• .. רישא ינאו : פע

 [ביטמו ארונו |ג- :ו

 [לארשי לע |ו ארונ : פע

 ^ו לארשיל :פע

 (ג)

 ינאו :רמוא והמ יבצ

 רקבל ןנרא ךזע רישא

 יל בגשמ תייה יכ רדסה
118 

 יל רצ דיב סונמו

 .(ז י,טנ םילהת)

 ךלמ :רמוא והמ רגד 119

 שיאו ץרא דימעי טפשמב

 הנסרהי תומורת 120

 .(ד,סכ ילשמ)

 :ל [...רגד |ד [(ג)

 א-

 .(ב) תואסרג הוושה (1)

 הייאר .(ב) לש תושבתשה אלא וניא (א) חסונו ,ףידע (ב) חסונש ,הארנ (2)
 .(ב)ל רבוח ןאכ וליאו ,(א)ל בורק ללכ־ךרדבש ,םודקה ע ףא ךכל

 .(ליעל) לבש דומסא ןונמה הוושה

 .קיישר לש הדושח תזרחנ תפסות בוש (3)

 .הטמשהו שוביש-השעמ ןניה ו תואסרג (4)

 םיבותכ טוטיצ לש הליגרה םינונמהה ןושלמ גרוח ןונמהה לש הז קלח 117

 ךודוי" :הוושה .הל תיארקמ הרוצ ןושלה םלוא ,(לוגנרת ,דומסא הוושה)

 'ה הביטיה" ,(חס,טיק םש) "ביטמו התא בוט" ,(טי,םמ 'הת) "ךל ביטית יכ

 "םהילע 'א ארונ" ,(ג,םצ םש) "ארונו לודג ךמש ודוי" ,(ד,הכק טש) "םיבוטל

 ןונמה הוושה .(די,םלק 'הת) "יתאלפנ תוארונ יכ לע ךדוא" ,(אי,ב 'פצ)

 .ליעל הדשבש תויחו דומסא

 'א ןייע) םייתכלהו םיינשרד תורוקמב הז בוחכ שרדנ אל הארנה יפכ 118

 .(קוספה לע הרוסמהו הבותכה הרות ,ןאמיה



- 90 - 

 הוושה םלוא .(תוימשה תונושלה ראשבו) תירבעב עודי וניא םייח-לעב םשכ 119

 ."...טפשמב אלו רשע השע דלי אלו רגד ארק" :אי,זי הימרי

 ףאו ,לעופכ 'רגד׳ו ףוע םשכ 'ארוק׳ וניבה םיניבה-ימי ישרפמו םימוגרתה

 רבתסמו - דועו ב"ע,מק ארמג ;ב,בי ןילוח) אוה ףוע םש ארוק םימכח ןושלב

 טטוצמ ושארבו ארוקה לולכ ינוויה םוגולויזיפב .(בותכה תא וניבה ךכש םשמ

 .והימרימ בותכה

 ,הזינגה ןמ םודק י״כב הרמתשנ ירהש ,ידמל המודק) תרוסמ ונינפל םאה

 רגדו לעופכ ארוק - רמול ,ךפיהל הסרגש (התונמיהמ תא תקזחמ ההואדיחיו

 יניס-רוט רבכו !אוה ףא ךכל עייסמ ארקמב ןיצ״מק ינשב רגד דוקינה ?ףוע םשכ

 ארוק םנמא םא קפס ליטמ ,6138-6137 'ע ,ארק ךרע ,י״ב ןולמל ויתורעהב

 םג המודבו ,םש) ארקמב רגד שרשה לש ותארוה ןכ ומכ .אוה ףוע םש ארקמב

 וא תיברעב ויתוארוה תא תמלוה הניאו ,הכרצ לכ תרווחמ הניא (וט,דל 'שיב

 .האבה הרעהב ןייעו .(םינולמ ,וכרעב רלהיק האר) תיעדנמב

 תרזוחה 'םפשמ' הביתה זומרל הייושע אי,זי הימריבש 'רגד׳ל רשקה לע 120

 השע" - "ץרא דימעי טפשמב ךלמ" דוגינה ךרדב הלבקההו םיבותכה ינשב

 רשקהב הימריב בותכה אבומ םש ,ב ,אשת אמוחנת םג הוושה ."טפשמב אלו רשע

 זמרה ךרד לע הז שרדמ לש ותכירכ תניינעמ ן(סנמא ארוקה לש) ןיד תניתנ לש

 אבומש יפכ (ש״פ ףוסב ןלהל) ש״פמ אנינח 'ר לש ודימלת היעשי לע שרדמב

 .זפק זמר ,תומש ,ש״קליב
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 (א)

 איה המ 121 ^תיגורפ

 לכ ׳ה ־ןודיי :תרמוא

 ירמא ועמש יכ ץרא יכלמ
 .(ד,חלק םילהת) ךיפ 1 22

 ן 23
 ךממורא התא יהלא ׳יה :רמוא והמ ליסח

 *1 2ף
 .(א,הכ היעשי) ןמיא הנומא

 (ג)

 איה המ 121 ^תיגרופ

 לכ ׳ה ךורוי :תרמוא

 ירמא ועמש יכ ץרא יכלמ

 .(ד,חלק םילחת) 122ךיפ

 קיחרמ תוצע אלפ תישע יכ ךמש הדוא

 [תיגורפ |בער(א) £(א)

 :ה ^תינודפ :^2^עא

 ^תיערפ :ב^דוגרפ
 דרפ :ט' ־׳הדרפ :ק (6)

 :א [...ךודוי | ^ר
 (8)ב_

 1ל [(ג)

 (11 10 9 8 7 6 5 4 3)ד-

 (11) ל י פ (10) פד 124 ליסח לוסח :לג(א) [ליסח

 :ל [תיגרופ

 .ןסמל האר ,קייודמה אוה (א) חסונש ,רבתסמ תינושל הניחבמ (1)

 תלחתב ןיחבהל ןתינ .ח1_יג]דרפ :הביתה ףוגב ללחל םרוג ריינב ערק (2)
 • ו ״ י ו ה

 תעבורמ אל תידרפס הביתכב תומודה תויתואה לש האירקב שוביש םתסה ןמ (3)
 .תיגורפ ל״צ רמול , (ן"ונ< ) ל״מיגו (תיילד < ) ש״יר

 .אדירג שוביש (4)

 .ן״יע ארקיהל יושע תעבורמ אל תידרפס הביתכב ל״מיג ו״יו ףוריצ (5)

 ףוסב ו״יתו א״ה תומוד הטוהר תידרפס הביתכב .הקתעה-שוביש םתסה ןמ (6)
 .הבית

 ךא ,סוס רחאל ,דוחל אבומ 'דרפ׳ .המוקמב ,'תיגרפ' םג תללכנ המישרב (7)
 טקל ברועמהרש ,רבתסמ .תורתיה תורישה םורפב ל״נה תיגורפ תריש ותריש

 םע ,תפסונ הרישכ הדירפהו ,(ם הוושה) 'הדרפ' תשבושמה הסרגה תא םג
 םוגרתבש ש״פב הז שוביש לש ףסונ לוגלג .העמשמ יפל הצבשמו הכרוע אוהש

 ,(22 'םמ ,םיסופדה לש היפרגוילביבב האר) סלפטסירק רמומה לש ינמרג
 .(תוגרפ ,דרפ םג איבמ א״נב) הרפל םחוימ ןונמהה םש

 ליסח לש תינבתה ןושלל (תיגורפ) דוגרפ לש תינבתה ןושלמ תיסופיט החיספ (8)
 .דוגרפל ליסח ןונמה סחייתנ הייטעב ,ול ךומסה

 ,י״הכב לולכ £תיגרופ] ןונמה :ש״פ לש י״הכל תינייפוא תלכושמ החיספ (9)
 .ןלהל האר ,ד י״כב ךומסה ,'רודס׳ל םחוימ ךא

 .ןטמל האר ,תורוקמב ושרש ךא ,הקתעה ילוגלגב ומצעשלכ יעבט ףוליח (10)

 י״הכב שי ירהש ,(?ליפה>) ליסח לש הקתעה שוביש ותרישו ומוקמ יפל (11)
 םירחואמ י״כל ףא רבעוה הז שוביש .ןלהל ,ליגרה םמוקמב ותרישו ליפ

 ןו׳ג ,רטס׳צנמ י״כב :ונל אוה עודי-יתלב יטנגה הביטש ,ךרדב רתוי
 תללכנ (י״הכ לש היפרגוילביבב ורואית האר) 315 רטסג ,יררביל םדנלייר

 ינפל ליפ עיפומ 021). 740 דרופסקוא י״כב ."ליפה" תריש ההז םוקמב
 .,((ג) ,ליעל) רודס תריש ותרישו ,(המוקמב הליגרה ליפ תריש דבלמ) ליסח

 .םידחא םיחסונ לש היצאנימטנוק הז י״כב ךא
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 ןיא ונינפל רסח ביתכ םאו ,דבלב יובירב הלמה העיפומ םימכח ןושלב 121

 תימראב .(דועו א״ע,טל 'רב ;ה,ו מ"ב ׳םות) תויגרפ :התגהנ דציכ תעדל

 קבלא-רודואית ׳דהמ ,ג,זי ׳רפ ר״ב) ןייגרפ (ב״פ,ו"ה ׳רב 'ורי) ןגרפ :י״א

 ־ונולמב י״ב .(98 'ע ,17 ,יול האר ;ר״כיא) אגירפ דיחיבו ןיגירפ (153 'ע

 ,הבקנה תרוצכ קייודמה אוה ,תיגורפ ,ש״פ לש (א) חסונש ,הארנ .תיגרפ דקנמ

 םג) רכזב אגורפ םש ,תירוסה יפ-לעו (םינולמ ןייע) תיברעה יפ-לע

 0. £נר00נש61218,נבנב, !!6x10011 ,האר) הבקנב אתגורפו (י״א לש תירוסב
2 

 האר ,תינוויה ןמ הלואש הלמהש ,רובס יניס רוס .(3ע־1״18.011111 , ע. 591־2

 ,תלוגנרת חורפא הארנכ איה הלמה לש התארוה .3 הרעה ,5132 'ע ,י״ב ןולמ

 ,ןהוזיוול ןייע) הריעצ רופצ ,לזוג וא (םינולמ ןייע) הריעצ תלוגנרת

 .(םש ,יניס רוט ;239 ףיעס

 ןבו עשוהי 'ר לע עשעשמה רופיסב םילוגנרת ארמגב וכמסנ רשק לכ אלל 122

 .א״ע,אל 'דיק האר ,הז בותכ לע אלוע לש ותשרדל הנמלאה

 .םימכח ןושלב םג העיפומ הלמה .319 ׳ע ,רלהיק ןייע יוהיזה לע 123

 ."לבה תא לסוח אוהש ליסח ומש ארקנ המלו" :ו״ה,ג"פ תינעת 'ורי הוושה

 דומלתב רוקמ ותואמ ,ליעל (יפיצאד) יפצוידל המודב ,םינויה יגוסמ 124

 אלא הז ןיאש הארנ ,םירחואמ י״כב העיפומ וז הסרגש יפל .(א״ע בס ןילוח)

 .ידומלתה רוקמה לע ךמסנש ,שוביש

 ,י״בשרד אתליכמב ףא אב הז ןפואבו ,ינונמה ןכות לעב ומצע בותכה 125

 םירחא םינוש םיינונסה םירשקהבו ,(45 'ע) ח,די חלשב ,ןאמפפאה 'דהמ

 שרדמ ;153 ׳ע ,ג״סרת ,אקארק ,רעבאב 'דהמ ,תישארב תדגא ןוגכ ,שרדמב

 .(רבוב 'דהמב 533 ,488 'ע) א,המק רומזמ בכ,חיק רומזמ ,םילהת
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 (ג)
 לאל רדיה :רמוא והמ רודס 1 26

 םילהת) ודסח םלועל יכ םימשה

 .(וכ,ולק

 :תרמוא איה המ תימענ ו 28

 יכ ונניאו וב ךיניע ףיעתה

 רשנכ םיפנכ ול השעי השע
 .(ה,גכ ילשמ) םימשב ףועי 129

 לא החפש יניעכ םהינודא די

 .(ב,גכק םילהת)

 :לד [רודס | רד :ל [(ג)

 [...ודוה | ר ^"7(1 )דןרם

 יכ ץרא יכלמ לכ 'ה ךודוי :ל
(2) 

 ,חלק *יהת) 'ריפ ירמא ועמש
 'ביטמל ביטמהו בוטה :ד (ד (3)

 x— :ל [...תימעב ]ר

 םש) זוב ונעבש בר יכ וננח *יה וננח+ :x [...הנה |ע ^0^4^סיס %x [סוס

 'ה וננח (אל,אכ ילשמ) ^העושתה ׳הלו המחלמ םויל ןכומ סוס :הא (ג,םש

 ם (ג,גכק 'הת) זוב ונעבש בר יכ וננח

 127.ש"יר-ת״לד לוכיש (1)

 ,רמול ,ליסחל םדוק רודס דבש יפל .י״הכב הרסחה תיגורפ תיגרופ ןונמה (2)
 .החיספו תורישה לוכיש ונינפל ,תיגורפ-תיגרופל אוה ךומ0

 אב דומסא לב .ליעל (א)ב הדשבש תויחו [ל](ג)ב דומסא תריש הוושה (3)
 לש תיקלחה ותקיזו רדסב הלבקהה יפ-לעו ,תימענ-חים-רודם-ליסח רחאל

 תורשפאל םב ךתעד ןח .החיספ אלא ןאכ ןיאש ןכתי (ג)ל ברועמה ר
 הרעה ןייעו ,םינונמה לש הטלבוד תחימצו ׳דורס׳ל ׳דומסא׳ תושבתשה

 .דומסאל (1 )

 רחאל ,תומהבה ןיב ומוקמ בבו (ג)ב .(ב)(א)ב קר הז םוקמב סוס לש ורדס (4)
 איה ותסרג ןכאו ,(ב)(א)ב ומכ תופועה ןיב ומוקמ םודקה עב םג .רומח

 לש הנמאנהו המודקה הסרגה אלא שוביש ע הסרג ןיאש רשפא ךכיפלו יסיס
 ו30.(ב)(א)

 .ם לש ךורעה חסונל תיסופיט תזרחנ תפסות (5)

 לא םידבע יניעכ הנה :רמוא אוה המ 130^סוס

 וננחיש דע וניהלא 'ה לא וניניע ןכ התרבג די

 .תירבעב עודי וניא םשה .ףוע םש תויהל אוה יושע (ג)ב ורדס יפל 126

 ,(י״אב הייוצמ ,ןקנח) תיברעב ^ג״עוופיצה םש אלא הז ןיאש ,ןכתי

 קודקד ,ואלב 'י האר)*תידוהי תיברעב ליגרה ,ם <:צ קחעמבו תויתואה לוכישב

 (20 ףיעס ,38-37 'ע ,ב״כשת ,םילשורי ,םיניבה ימיב תידוזויח-תיברעה

 רדסא/רדצא המגודה םש הוושהו ,ונינפלש הביתב םיאצמנה) םיעודי םיאנתב

 .2 ׳םמ ,םש רידהמה תרעהו ,149 ׳ע ,11 ,ירימדלא ןייע .(ם״במרה לצא
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 'ע ,ש״ע ,םהרבאו השמ לע םירופיסב וז רופיצ הכורכ תוימלסומ תורוסמב

 תיברעה העפשהה תפוקתמ ,איה תרחואמ תפסותש ,הארנ ,רבדה ןכ םא .155-150

 דומסאל (1) הרעהו ליעל (3) הרעה האר םלוא .(ל י״כ) םיוצמ־י״א םוחתב

 .תוקתעה ילוגלגב הלמה רוקמ רבדב (ליעל)

 ב,ה ,םילכ 'םות) ילכ םשכ ךא ,םימכח-־ןושלמ םנמא העודי דורס הביתה 127

 .תמדוקה הרעהה םג הוושה .(דועו

 ;'וכו די,זי םילכ) ארקמה ןושלבש הנעיה תב םימכח ןושלב היורק ךכ 128

 ןייע - יוהיזה .(75 'ע ,ב ,רמייהנדוב $413 'ע ,111 ,יול האר

 ןושלב הרוצהש ,הארנ .1 הרעה ,93 'ע ,א ,רמייהנדוב ;240 ףיעס ,ןהוזיוול

 ארקיול םולקנוא םוגרת לשמל הוושה .אתימענ תימראה הרוצב הרוקמ םימכח

 ,םש ןיול האר) תילבב תימראבו י״א תימראב ןכו ,אתימענ תב-הנעי תב זם,אי

 אתימענ ינורמוש םוגרתב] (118 'ע ,0*18,1 <18,61301165 ו//06נ?1;6נרונט.011. ןכו

 .£ה"לרת ,ןיימ רהנ לע םרופקנרפ ,ללירב 'דהמ ןייע ,םחר לש ומוגרת איה

 'שי) "הנעי תונבו םינת הדשה תיח ינדבכת" יפ-לע הרישל רשקהב הנעי לע

 .ד קרפ ,א אובמב אבומה ,ב״ע,דס ןילוח האר (כ,גמ

 יפנכל רשקב ,ב״ע,גי הגיגחב הבכרמ השעמ לע אתיירבב שרדנ בותכה 129

 .הריש תורמואה תויחה

 ארקמבש םיס/סוס ףועל הנווכה עב ותסרגו (ב)(א) חסונב ורדס יפ-לע 130

 תורעהב האר תונושה ירקהו ביתכה תרוסמ לע ;ז,ח 'רי ;די,חל *ישי)

 ברל םינ׳גתה רפס ,ןוסמרבא 'ש ןייע .(3985-3988 'ע ,י״ב ןולמל יניס-רוט

 האר ויוהיז .130 'ע ,ג״כשת ,םילשורי ,ןולי ךונח רפס ,םעלב ןב הדוהי

 .345 'ע ןא ,רמ י י הנד ו ב
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 שדקב רדאנ הכומכ ימ 'ה םלאב הכומכ ימ :תרמוא איה המ הרוהט הקד המהב ו 31

 .(אי,וט תומש) 132^אלפ השע תולהת ארונ

 ^ךל בוטו ךירשא לכאת יכ ךיפכ עיגי :תרמוא איה המ 131 האמט הקד המהב

 .(ב,ח3ק םילהת)

 ^םתובלב םירשילו םיבוטל ׳ה הביטיה :תרמוא איה המ 131הרוהט הסג המהב

 .(ד,הכק טילהת)

 םתולקלקע םיטמהו םתובלב םירשילו םיבוטל 'ה הביטיה ^ [...הכומכ ימ
 ךיפכ עיגי :ב(ה-ד ,הכק 'הת) ' 'לארשי לע םולש ןואה ילעפ תא 'ה םכילוי (3)

 • ^ ^ י1חד *י. י*\ ״י !ןייו / י ול^חו *״ ■י י־1 \

(6)| 
(7) 

 [... 'האמט הקד המהב |ס (ב,חכק 'הת) ' 'ךל בוטו ךירשא לכאת יכ

 א 133אבה םלועב ךל בוטו הזה םלועב ךירשא+ :א [...עיגי |^א3^ל-

 ומע ותמדא רפכו וירצל בישי םקנו םקי וידבע םד יכ וזע םיוג ונינרה

 [...הרוהט הסג המהב | ^^ד- :ם^.. .םילאב הכומכ ימ :ב (גמ,בל'בד)

 הכומכ ימ ^ [...הביטיה |(ו0)(9)ד_ :>< £הרןהט הםג המהב
 / ן 1 \

 (ב,אפ 'הת) בקעי יהלאל ועירה ונזוע םיהלאל ונינרה :ב' '...םילאב
 <13)ק_ ־(12)ג

 "םילכושמ ,םיברועמ,םהירחא אבה האמט הסג המהב ןונמה ןכו ,הלא םינונמה (1)
 ןמ םרג ל״נה קדה גוויסה .י״הכ ךותב תוחיספו תוטמשה םהב םיבורמו

 " תאז םע .הפ-לעבש הריסמ ישובישל ןכל םדוק דועו הקתעה ישובישל םתסה
 הייושעה ,איהש לכ תוצבקתה ןהיפוליחו תואסרגה יבוריע ןיב ןיחבהל ןיא

 יעיברה ןונמהה תסרג תורוסמב דבלמ ,םיעודיה םיחסונל טסקטה תא גלפל
 בור .(ךרע ילק םילדבהב) םידרפנ םיחסונ השולשב גצוה םנמאש ,(ןלהל)

 ןתינ (ג) תואסרג תאו ,(םודקה עו) א םג םכותבו ,םינפל םימיכסמ י״הכ
 .ךפיהל אלו ,יללכה חסונה תושבתשהכ קר ריבסהל

 .בב תורישה ראש ופלחתה הזב אצויכ .ןלהל ,הרוהט הסג המהב תריש (2)
 המהב קיתעהל תחת .תומהבה יגוס ןיב לוכיש ערא ב לש הקתעהה ךילהתב

 םינונמהה םלוא ;...הקד המהב...הסג המהב קיתעה...הסג המהב...הקד
 .םיפוליחה ןאכמו ,ירוקמה םרדסכ וקתעוה

 .ךומסה קוספה לש טוטיצ תפסות (3)

 .ןלהל הוושה ,האמטו הרוהט הקד המהב לש תורישה לוכיש (4)

 .ומצע רפוסה ידימ איה םיילוש תהגה 'האמט' עב (5)

 הרעה םש האר .ןלהל ,לב ךומסה רושל החיספ ידכ ךות לגלגתנ ןונמהה ךא (א5)
(2). 

 .(ןטמל הוושה) הז בותכב ךורכה רמאמה ררגנ הקתעה ידכ ךותש ,רבתסמ (6)

 .(2) הוושה .האמט הסג המהב תריש (7)

 .(4) הוושה .םיכומסה םינונמהה לוכיש (8)

 תינבתה ןושלל האמט הקד המהב לש תינבתה ןושלמ ןוטיולטואמוה הרואכל (9)
 .:הנוש ד לש ורדס םלוא .וזל וז ןונמה סחוי ויטעבש הרוהט הסג המהב,לש

 לש) האמט הקד המהב ןונמהו ,האמט הקד-(ל=)הרוהם הקד-האמט הסג המהב
 ,רמול .(ןלהל) האמט הסג המהבל וב סחוימ אלא דב ללכ טמשנ אל (םינפה

 ׳• ןיאו ,םינפה רדסל האוושה ךותמ ד לש חסונה תושבתשה תא ריבסהל ןיא
 החיספו האמט הקדאהאמט הסג ינונמה לוכיש ןיעמ אלא ןוטיולטואמוה ןאכ

 .האמט הקד המהבל הנונמה סחייתנ הייטעבש ,הרוהט הסג לע

 לולכ הנונמה ירהש ,הרוהט הסג המהב (ג) חסונב ןיאש הנקסמל םוקמ ןיא (10)
 .131 הרעהו ,ןלהל (4) ,ליעל (9) הוושה .דב
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 .ליעל (7) (2) הוושה .הרוהט הקד המהב תריש (11)

 .תוכומסה תורישה לוכיש .(ןלהל) האמט הסג המהב תריש (12)

 .הכומס תינבת ןושלל תינבת ןושלמ החיספ (13)

 םייתכלהה תורוקמבש אלא ,םימכח ןושלב הכלההמ העודי היגולונימרטה 131

 'םות) האמט הסג המהבו הרוהט הקד המהב :םיגוויס ינש קר ונא םיאצומ

 תורדגהל םג תואיצמ שי הכלהה תניחבמ יכ םא ,(א״ע,ח תורוכב $י,א תורוכב

 םייתכלהה תורוקמב אופא שי הרואכל .הרוהט הסג המהבו האמט הקד המהב לש

 ןייע) וללה םיגוסה ינש קר ובש ,םודקה לב רמתשנש חסונה תא ששאל ידכ

 חותינש יפל ,ללכ דרפנב (ג) חסונ גצוה אל ןכ-יט-לע־ףא .(טאראפאב

 .םיגוסה תעברא תא ללכ הז חסונ םגש ,ךכ לע עיבצמ ןתאוושהו ויתואסרג

 רושל סחויו ,םתסה ןמ החיספ לש ךילהתב ,לב לגלגתנ האמט הקד המהב ןונמה

 ,ד .הז י״כ רוקמב האמט הקד המהב לש התוללכיה לע חיכומה לוגלג ,ךומסה

 המהב ןונמה הנונמהש אלא ,שרופמב האמט הקד המהב ללוכ ,הז חסונב ורוקמש

 ליעל האר) דב הללכנ הרוהט הקד המהב םגש החיכומה ,החיספ ,הרוהט הסג

 ךילהתב םחוימ (ב)(א) יחסונבש האמט הקד המהב ןונמה ;(10),(9),(א5) תורעה

 (ג)ב טג רמולכ .(האמט הסג המהבל (4) הרעה האר ,האמט הסג המהבל לוכיש לש

 םצע ירה ,ךכל הייאר ידכ רחואמה דב ןיא וליפא .םינונמהה תעברא ודרש

 ששאלו יגוז חסונ לש ומויק ךירפהל ידכ וב שי לב ישילש ןונמה לש ולוגלג

 ליכה םנמא ורקיעמ יכ ,חיכוהל ידכ הלא לכב ןיא תאז םע .יגוז-וד חסונ

 .תונחבאה תעברא תא ש״פ

 .בורל ל״זח תושרדב סוליק יניינעל שרדנ ,אוה ןונמה וטושפש ,הז בותכ 132

 .137-131 'ע ,די ,קוספה לע המלש הרות ,רשכ 'מ ןייע

 םש) "וקלחב חמשה רישע והזיא" לע אמוז ןב לש ורמאמ ךותב ;א,ד תובא 133

 הימשמ ימא רב אייח 'ר לש ותשרדב םג ב״ויכ .("אבה םלועל" הסרגה

 .(ב״ע,דמ ןילוח םג הוושה ןא"ע,ח 'רב) ועיגימ הנהנה לע אלועד
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 (א)
 המ ה&מט הסג המהב 1 31

 םירג ונינרה :תרמוא איה

 טק י וידבע םד יכ ומע

 רפכו וירצל בישי םקנו

 .(גמ,בל םירבד) ומע ותמדא

 ונזע םיהלאל ונינרה

 1 34(1 )בקעי להיקאיק ועירה

 .(ב,אפ םילהת)

 (ב)

 המ 131האמט הסג המהב

 ונינרה :תרמוא איה

 ועירה ונזוע םיהלאל

 1 34(1 ) ב ק ע , יהלאל

 .(ב,אפ םילהת)

 (ג)
 המ האמט הסג המהב 1 31

 ונינרה :תרמוא איה

 וידבע םד יכ ומע םיוג

 וירצל בישי םקנו םקי

 ^ ^ומע ותמדא רפכו

 .(גמ,בל םירבד)

 | [^ק(2^ג]פו [(ב) עהא [(א)

 :א [האממ הסג המהב

 ונינרה | ^ק-

 הביטיה :פו £...םיהלאל

 ג

 | [ב]ס((4)ד)ל [(ג)

 :טל [...סיוג ונינרה
 (5)ב(4)ך ^.ךיפ3 עיגי

 בלשב רבכ ילוא םרג ,הבית התואב םיחתופה ,םיבותכה ינש ןיב ברה ןוימדה (1)
 הללכ תירוקמה הסרגהש ןכתי .וז הלפכהל (הפ-לעב) הריסמה לש םדוקה

 ,(ג)-(ב) תורוסמ יתש לש ןמויק רתוי רבתסמ ךא ,םיבותכה ינש תא הרקיעמ
 האר .םודקה ע דיעמש יפכ ,המודק הפוקתב רבכ (א)ב "הסרג לפכ״כ ומשרנש

 תרחואמ תוחתפתה תפקשמ ללכ ךרדבש ,(ב) תסרגל אקווד תורוקמב הלבקהה םג
 .הריסמה לש רתוי

 .םש ג תסרגו ,ליעל (12) הוושה ,גב ולכוס האמטו הרוהט הסג המהב ינונמה (2)

 הסג המהבל הנונמה םחוימ החיספ לש הייטעב ךא ,האמט הסג המהב קב ןיא (3)
 .ליעל (13) הרעה ןייע ,הרוהט

 ,הרוהט הסג המהב ןונמה ד לצא םש הנונמה וליאו .האמט הקד המהב ןונמה (4)
 .(10)(9) תורעה ליעל הוושה .החיספו לוכיש ,ונייה ,דב הרסחה

 .(11)(7)(2) תורעה םש הוושהו םש ב תסרג ,(ליעל) האמט הקד המהב האר (5)

 ישימח םויב שדקמה תיבב םירמוא םייולה ויהש [רומזמ=] רישה והז 134

 הדוהי 'ר ראבמ םויה יריש תא תשרודה אתיירבב ארמגבו .(ד,ז דימת)

 :ןכנימ י״כ תסרג] חבשל םיגדו תופוע ארבש םש לע" :הימחנ 'ר ןכו ע״ר םשב

 ארב...ונינרה רמוא והמ ישמחב" :א ,ג״רדאב .(א״ע,אל ה״ר) "ומשל [ןיחבשמש

 ,ה״שת ,קרוי-וי נ ,רטכש 'דהמ) "םלועב םיננרמ םהש םינינתה תאו םיגדו תופוע

 ןייצמה ד,ז דימת הנשמל ם״במרה 'יפו א״ע,אל ה״רל י״שריפ םג ןייע .(א"ע,ג

 ."םייח ילעב ינימ וארבנ ובש" שוריפב

 ןונמה ,'וגו רישי זאו ,'וגו הכומכ ימ ,ליעל הרוהט הקד המהב ןונמה

 הלבקה לע) םש ארמגב ןנחוי ׳ר ירבדל תבש לש החנמב םייולה ורמא ,ןלהל רוש

 .(גסק הרעה ,137 'ע ,חלשב ,די ,המלש הרות ,רשכ 'מ דמע וז תוכימסו
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 רמאל ורמאיו ׳הל תאזה הרישה תא לארשי ינבו השמ רישי זא :רמוא והמ רוש

 .(א,וט תומש) םיב המר ובכרו סוס האג האג יכ ׳הל הרישא

 םימשב לכ יכ דוההו חצנהו תראפתהו הרובגהו הלדגה ׳ה ךל :רמוא והמ רומח

16 1 
 .(אי,טכ א םימיה ירבד) שאר לכל אשנתמהו הכלממה ׳ה ךל ץראבו

 תראפתהו הרובגהו הלדגה ׳ה ךל :ד(ב)עקה [...רישי זא |ב- ^ [...רוש

 ^^ךל בוטו ךירשא לכאת יכ ךיפכ עיגי :א (אי,טכ א י״הבד) ^ידוההו חצנהו

 חגי םימע םהב וינרק םאר ינרקו ול רדה ורוש רוכב...+ :ל (ב,חכק ׳הת)

 [...'ה ךל |ס (זי,גל םירבד) ' ׳השנמ יפלא םהו םירפא תובבר םה ץרא יספא
 א ...השמ רישי זא ^ (4)

 .הזל הז םיכומסה רומחו רוש ינונמה לוכיש (1)

 הקד המהב לבש יפל .לב הרסחה ,ליעל ןייע ,האמט הקד המהב ןונמה אוהו (2)
 הילא הכומסל תחא תינבת ןושלמ החיספו לוכש יאדוב ערא הסג המהב רחאל

 .(ןוסיולטואמוה)

 .ט לש וכרדכ תזרחנ תפסות (3)

 .(1) הוושה ,רוש ןונמה (4)

 תיארומא תונשרד יפ-לע רווחתמ רושל (םיה תריש) וז הריש לש הרשק 135

 שיר רמאיי :ל״זח תורפסבש םייטסימ םיעקשמב הבכרמה ירואיתב הכורכה

 הוושה] םיאגה לע האגתמש ימל הריש האג האג יכ ׳הל הרישא ביתכד יאמ שיקל

 רמאד [(הק ,א ,תושרדמ יתב ,רמייהטרו ׳דהמ ,יתבר תולכיה) "םיאג לע האגו"

 האגתמ םדאו רשנ תופועבש ךלמ רוש תומהבבש ךלמ ירא תויחבש ךלמ רמ

 'ר םשב אמוחנתב ב״ויכ .(ב״ע,גי הגיגח) "ןלוכ לע האגתמ ה״בקהו ןהילא

 ,די ,חלשב ,רבוב ׳דהמ) "...דובכה אסכב ןעבקו ה״בקה ןלטנ..." :יולה ןיבא

 דובכה אסכ לש רוש הרשיק וז תונשרד .(גי,גכ ׳רפ ר״ומש םג הוושה ?61 'ע

 ןונמהה לש ינשרדה עקרה םתסה ןמ איהו ל״נה ןונמהב (לאקזחיב רואיתה פ״ע)

 "הרישא" ,"רישי" ןיבל - רוש ןיב תילילצה הלבקהה לע םג ךתעד ןת .ש״פב

 .בותכבש

 ,םייטסימ םיזמר םג וב שיש ,ינשרדה ןוידב חורפל םחוימ הז ןונמה

 שרוד מ״ר םושמ ןנחוי ׳ר .תשלפמ תירבה ןורא תא ואשנש תורפה לש םתריש לע

 ןסנונמה חסונל תונוש תועצה ."הריש ורמאש" - "ךרדב תורפה הנרשיו"

 ז״ע) "לארשי ינבו השמ רישי זא" - מ"ר םשב ןנחוי ׳ר יפמ ,ןהבש הנושארה

 תעצה .(אובמב טרופמב האר ןתצקמב הנוש חסונ ד,דנ 'רפ ר״בב ;ב״ע,דכ

 חיכוהש יפכ ,תולכיהה תורפס ינונמהב הרוקמ םש אחפנ קחצי 'ר לש ןונמהה

 ןורא תואשונ תורפה ןיבש הלבקהה תדמוע הדוסיבו ,27-24 'ע ,*ז0• ,םולש

 ל״נה שיקל שיר לש השרדה יפ-לע .דובכה אסכ תואשונ שדוקה תויח ןיבו תירבה

 יטסימ ןעטמ וב שי אחפנ קחצי ׳ר י״ע עצוהש ןונמהה קר אלש ,חינהל םוקמ שי

 ,םש ,םולש תעד יפלש) ריאמ ׳ר עיצהש ,ןונמהב םג אלא ,שדוקה תויחל זמרו

 תונשרד גופסה ,ש״פב רושה ןונמה ונייה ,(תדחוימ תועמשמ וב ןיא ,24 'ע

 תונשרדהש ,ןאכמ קיסהל םג שי ,רבדה ךכ םא .דובכה אסכ תויח ינונמה לע

 היה יושע ריאמ 'רש יפל ,םיאנתה תפוקתב רבכ התיה העודי ,שיקל שיר איבהש



 'דהמ ,ר״בב ילארשיצראה חסונה יפ-לע םנמא .היפ-לע קר הז ןונמה עיצהל

 היגולאנאה פ״ע ,םתס ,"ורמא םיה תריש" מ״ר רמוא ,581 'ע קבלא-רודואית

 יפל םג) םיעצומה םינונמהה לכ הזב אצויכו ,"האג האג יכ" - "העגו ךולה"

 .םירומזמ תולחתה םניה (ילבבה

 סוליק הניינעש השרדב ומע ךרכנו םדוקה רוש ןונמהל ךמסנ הז בותכ 136

 טרופקנרפ ,ןיבר־ץטיוואראה 'דהמ ,א ׳רפ ,חלשב ,לאעמשי יברד אתליכמב

 .119 'ע ,א״צרת ,מ"נע

 לע ארמגב רפוסמש השעמב תניינעמ הלבקה שי רומחל הז ןונמה לש וסוחייל

 לע םדא הקלהש אליש ׳ר לע רפוסמ :הז בותכו רומח וכמסנ ובו ,אליש 'ר

 הילע רדש...אכלמ יב יצרוק היב ליכא לזא" םדא ותואו ,תירצמ לעבש

 ירמא א ת ר מ ח לע אבד והל רמא יאהל היתדגנ ט״מ ל״א אתא יכ אתקסירפ

 ...דיהסיאו שיניאכ היל ימדא והילא אתא ןיא והל רמא ידהס ךל תיא היל

 הז םוקמל .(א״ע,חנ ׳רב) "׳וגו הרובגהו הלודגה ׳ה ךל רמאו אליש יבר חתפ

 .ב״ע נ ,ה״קת ,אנוטלא ,לא תיב ןיסלפ ורודיסב ש״פ לע ושוריפב ץ״בעי זמור
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 רהונ לע גאשי גאש רלוק ןתי ושדק ןועממו גאשי סורממ 'ר :רמוא והמ למג

 .(ל,הכ הימרי) ץראה יבשי לכ לא הנעי םיכרדכ דדיה

 —ןינינק ץראה האלמ תישע המכחב םלכ ׳ה ךישעמ ובר המ :רמוא והמ ליפ 1 38 137

 .(דכ,דק □ילהת)

 לע חירצי ףא עירי האנק ריעי תומחלמ שיאכ אצי רובגכ 'ה :רמוא והמ הירא
 .(גי,במ היעשי) רבגתי ויביא 1 39

 רשא הדבא לע המלש לע הש לע רומח לע רוש לע עשפ רבד לכ לע :רמוא והמ באז

 םינש םלשי םיהלא ןעישרי רשא םהינש רבד אבי םיהלאה דע הז אוה יכ רמאי

 .(ח,בכ תומש) 140והערל

 ךינינק ץראה האלמ תישע המכחב םלכ 'ה ךישעמ ובר המ :א .םורממ 'ה (1) 1־

 'ה ךישעמ ולדג המ :(ג)געה [...ובר המ |פ ו — [...ליפ |ב(דכ,דק 'הת)

 [הירא |בץ1^...גאשי םורממ ׳ה :קסא (ו,בצ םילהת) ^׳ךיתובשחמ וקמע דאמ
 /ן\

 אל ימ רבד 'ה ינדא אריי אל ימ גאש הירא ^ [...רובגכ 'ה \ (ג)ירא: ץגי'(ב)(א)
(4)139 1 - 

 בשת םירצה וירעו רבדמ ואשי :* [...רבד לכ לע ןס (ח,ג םומע) ׳אבני
 ב (אי,במ 'שי) ' ׳וחוצי םירה שארמ עלס יבשי ונרי רדק (5 )

 .םיכומסה ליפו למג ינונמה לוכיש (1)

 חיכומ תויוצבקתהה בכרה .הז ףוליחל םרג םיבותכה ינש ןיב ברה ןוימדה (2)
 .תשבושמהאיה ,(א) לש ובורב הסשפש ,תאז הסרג יכ קפס אלל

 םלשוה ךא ,טסקטה ףוגב רסח .דבלב תרתוכב הרישה ירמוא תמישרב רכזנ בב (3)
 .י״הכ ןמזל הכומס ,איה ףא תיזנכשא תינבר לבא ,הנוש הביתכב םיילושב

 .תזרחנ תינשרד הסרג (4)

 .םיכומסה (ןלהל) בדו באז תוריש לוכיש (5)

 .173 ףיעס ,ןהוזיוול ןייע .םימכח ןושלב 137

 'ר ירבד הוושהו .םייחה ילעבבש לודגה ,ליפה תא םלוה בותכה ןכות 138

 ךל שי 'ה ךישעמ ובר המ רמוא הז קוספל עיגמ ע״ר היהשכו" :אביקע

 ,זכק ןילוח) 'וגו "השביב תולודג תוירב ךל שיו םיב תולודג תוירב

 .(א״ע

 ,נ״רדאב ('וגו גאש הירא) ח,ג םומע םע תחא השרדב ךרכנו ךמסנ הז בותכ 139

 .ז 'ע ,א אחסונ ,רעטכעש 'דהמ ,ב

 המלש לש ןימורדופיאו אסכ ישרדמה עטקב באזל הז בותכ סוחייל הלבקה 140

 לע בשיל המלש ךרד היה ךאיה רזעלא 'ר רמא" :קעניללעי םסרפש ,ךלמה

 היה העש התואב לארשי תא טופשל ליחתמו הב לכתסמו הרותה תא לטונ היה אסכ

 באז...ףודרת קדצ קדצ ףאב הנוע רמנ...טפשמב םינפ וריכת אל :הירא ארוק

 .(35 'ע ,ה ,שרדמה תיב) "...עשפ רבד לכ לע :העובש רבדב קעוצ



 םירה שארמ עלס יבשי ונרי רדק בשת םירצה וירעו רבדמ ואשי :רמוא והמ בר
141 

 .(אי,במ היעשי) וחרצי

 דבעי והערב םפשמ אלב ויתוילעו קדצ אלב ותיב הנב יוה :רמוא והמ לעוש

 .(גי,בכ הימרי) 142ול ןתי אל ולעפו םנח

 םילהת) ונשע ׳ה ינפל הכרבנו הערכנו הוחתשנ ואב :םירמוא םה המ םיבלכ

 •(י,בצ

 [...הנב יוה |ב' ...עשפ רבד לכ לע ^ [...ואשי | ק ם ^ 'א- ^ |_...בד

 [םיבלכ |ל (בי,ב קוקבח) ^הלועב הירק ןנוכו םימדה ריע הנב יוה+ ^
 ב רמוא אוה המ בלכ :א (4)

 לש תרשעה תינבת לע רומשל ידכ ,ןווכתמב הז ןונמה םימשה אש ,ןכתי (1)
 תקול'1ד~,ח קרפ ,ב אובמ ןליעל רשנו הלמנ הוושה) וינונמה תוקולח

 תפתושמ הטמשה לע דיעהל ידכ שי קסמ םג בד לש ותורדעיהב םלוא (ש״פ
 .(א) חסונמ קלחל

 .(5) הרעה ,ליעל םש הוושה .לוכיש ;םדוקה באז ןונמה (2)

 :תוהז תובית יתשב םיחתופה ,םיבותכה ינש ןיב ברה ןוימדל ךתעד ןח (3)
 .חינורכז הריסמ תוברתל תיסופיט תוליפכ

 .0עע. 740 דרופסקוא י״כב םג ךכ (4)

 ,ו,גי 'רפ ר״ב לשמל) בוד םע רשק אלל ךא סוליק ןיינעל שרדנ בותכה 141

 ,ליעל רבדמ ןונמה ןייע - רבדמ יבגל ;116 'ע ,קבלא-רודואית 'דהמ

 . םש קס תואסרגו 21 הרעה

 הבותכה הרות ,ןאמייה ןייע המודקה תורפסב הארנכ שרדנ וניא בותכה 142

 .קוספה לע הרוסמהו
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 [המיתח]

 השמחו םינומש הז רבד לע הנעתנ היננח ׳־ר לש ודימלת היעשי ׳ר 144 143

 (אי,ונ היעשי) שפנ יזע םיבלכהו ןהב בותכש םיבלכ [ר]מא .תוינעת 145[ז]

 פוס- :לדגבעקה :א

 :א [היננח |ה^איעשוא :ל הייעש :ג והיעשי 2x [היעשי |א- :(א) ['ר

 |ל אסוד ןב היננח :ק^ע אסוד ןב הנינח :דב אסוד ןב אנינח :גה אנינח

 לע |ק הנעתמו [ר]עםצמ היה ־(3)[נ]לד הנעתמ היה :גה הנעתה :עא [הנעתנ

 םינומש :ה ה״פ :א [השמחו םינומש |^> :ל הזה ארקמ לע :הא [הז רבד

 םיבלכה :ק בלכ x [םיבלכ | לב רמואו :עק רמאו :דגהא [רמא |^4^ הנמשו

 ה םהילע 1* [(םהב) ןהב |ע בותכ :ל בותכה ^ [בותכש |ל- :דע

 .היעשוה :הנוש ביתכב ןלהל ךא (1)

 .ה7[י]7ה :ריינב ערק עב (2)

 .*,הנעתמ" תבית הסמשג םתסה ןמ .דבלב "היה" בב (3)

 .ח"פ :ק (4)

 ,תוחפסנה ;קרפה חא הארנכ םתח ש״פב םיבלכה ןונמה לע הז שרדמ 143

 .רתוי תורחואמ תופסות ,ןלהל הארנש יפכ ,םה ,ש״פ רמואה תא םיללהמה

 תינשרד-תירופיס תרגסמ ופוסבו ושארבש םינונמה ףסואכ ש״פ הנבמ רייסצמ ךכ

 י .ףסואל ינאגרוא ןפואב תרשקנה ,םיארבנה תריש הניינעש

 םושמ עודי וניאו ש״פב לולכה ,ןונמה לע רבכ ססבתמ הז ישרדמ רופיס

 .םיארבנה ינונמה לש העודי תרוסמ וא םסקס לע הדיעמ וז תוססבתה .רחא רוקמ

 .םייטסימ םיזמרו תיפירקופאו תירסוזא המינ היוורו ידמל המותס הדגאה

 ורוקמ תא ןייצ אל טוקליה לעב ךא ,(זפק זמר חומש) ש״קליב תללכנ הדגאה

 .(ש״ע ,עדרפצהו דוד לע הדגאה רוקמכ ש״פ תא ןייצ יכ םא)

 םכח .י״הכב תוברה תואסרגה ללגב רקיעב ,םיישקב ךורכ הז םכח יוהיז 144

 הלבקהה םלוא ,די,אי ק״ב 'םותב םנמא רכזנ הארימ שיא היעשי םשב

 ;ה״ה,ב״פ מ״ב 'ורי) אייריט שיא (איעשוה) איעשוא אבא םשב ארומאל הרורבה

 ב,חנ 'רפ ר״ב הוושה) םיארומאל יעיברה רודב יחש ,(דועו א,ל 'רפ ר״קיו

 תסרג יפ-לע .הז יוהיזו רוקמ קפסב הדימעמ (621 'ע ,קבלא-רודואית 'דהמ

 ;ז,ג ןילוח 'םות) ע״ר ינפל םסבה היעשי ןב הדוהי דיעה אתפסותה

 ןילוח) םשבה הדוהי לש ונב איעשוא 'ר :ילבבה תסרג ךא ,(בי,ה תיעיבש

 ודימלת" ראותהו (היעשי לש תימראה הרוצה הארנכ) איעשוא ה תסרג .(ב״ע,הנ

 ןב אניגח :םירחא םייוהיז לע עיבצהל םייושע "אסוד ןב אנינח/היננח לש

 תוירטוזאה ויתועידיבו יגמה וחוכב היה םסרופמ ,ןושארה רודה ןמ אנת ,אסוד

 ךכיפל .(בורל דועו ב״ע,אכק 'בי ןא״ע,זי ז״ע ;ב״ע,דל ׳רב לשמל האר)

 יושע ,חיאנתה תורפסב (איעשוא וא היעשי) הז םשב עודי וניאש ,ודימלת

 ,אתפסותה תואסרג יפ-לע ,םסבה היעשי .הז ןוגכ יפירקופא רופיס רוביג שמשל



 ¬ו03 -

 היעשי ול £ר]מא םימשה ןמ ךאלמ וילע ^הנעו .הריש £ר]מול וכזי
 הלגש םוימש ?וצ?ה ינפל איה הריזג הז רבד לע הנעתמ התא יתמ דע 1 46

 םדא לש ודימלת אלא הירב לכל ודוס הלג אל 147איבנה קוקבחל ודוס

 םולכ :(וז+)דגה...וכז :ק ארובה ינפל+ :ע ךינפל+ :א [הריש רמול וכזי

 דימ :א^הנענ :דא £הנעו |ב וז הריש ׳מוא :ל הבקה ינפל הריש ורמאש

 דחא ך[א]למ ^ £0ימשה ןמ ךאלמ |ג- :ה וילא :א ול :א £וילע |לץי/הנענ

 דע |ל אסוד ןב היננח^״רלש ודימלת הייעש :ה היעשוה :א £היעשי |ב

 העובש :בהא £הריזג |ג רבדה הז :א £הז רבד |לד- :(x) [אצ^ה ינפל...יתמ

 |גב- :x םוימ :לא £םוימש |געק ינפלמ :בהא £ינפל |ק- ^ £איה |געק

 הלג אל |ק קוקבחל :ע קוקבח ודבעל ודוס :ד ?וצקה...+ £קוקבחל ודוס

 :דהא £הירב לכל |ב דוע והלג אלו :ד הליג אל בוש :גע הליג אל :א £ודום

 םשל $ב םדא םושל :ק םלועב םדא םושל :ג םלועב הירב םושל :ע םלועב הירבל

 ודימלתש ליבשב אלא :דב ודימלתש ינפמ אלא :א [ודימלת אלא |ל םדו רשב

 :ל^סדאלש :א [םדא לש |ל ודימלתש ךותמש ^)תא .ק ליבשב אלא :גע

 ע ^4^ושפנכ וילע ביבח ^םדאלש

 לע םג) סימכח-ןושלב חוורש ומכ ,הנענ הסרגה הפידע ןושלה תניחבמ (1)
 - ייתורחא תוינעת שלש ןירזוג ןיד תיב ונענ אלו ולא ורבע״ :תוינעת

 .ויייוכ ן״ונ תקתעה אלא ןאכ ןיאו ןכתי ךכיפל ,(ו,א תינעת

 .(3) הוושה .תימראב ףוג יוניכ :ל״זח ןושלמ תורוצ לע רמוש ל (2)

 תלבש הוושה .תדרפומ אל לש תביח ל״זח ןושל לש םיבוסה י״הכב ומב (3)
 .*יוכו טיטחלש

 .(בי,ד תובא הוושה) ןושל תרגשא ךותמ הבברתשנ וז םייאלכ-תרימא (4)

 .ךרעל אסוד ןב אנינח 'ר לש ונמזב יח

 ןב אנינח/היננח לשמל הוושה ,תורוקמב אוה חיכש אנינח/היננח ףוליחה

 .(ב״ויכו ב״ע,זי ז״ע - ה,ב תינעת) ןוידרת

 בר לע ימסימ-יגאמה רופיסה תא ןורכזב ררועמ איעשואו אנינח ףוריצה

 וחל ורבימו הריצי רפסב יקסעו אתבש ילעמ לכ יבתי ווה״ש איעשוא ברו אנינח

 רודב לבבמ ארומא ,איעשוא בר םלוא .(ב״ע,הם 'הנס) ״היל ולכאו אתלית אלגיע

 .(א״ע,די 'הנס) ודימלת אלו היננח בר לש ויחא היה ,י״אל הלעש ,ישילשה

 איעשוא םשב םימכחה ןיבמ ידיחיה .תפסונ יוהיז תורשפאל תעדה תא תתל שי

 יארומא ילודגמ ,הבר איעשוא 'ר אוה אנינח ׳ר לש ודימלת היהש ,(איעשוה)

 (ב״ע,זפ 'ספ ןייע) £אמח רב} אנינח "ר םג היה ויתובר ןיבש ,ןושארה רודב י״א

 יברל והילא היל רמא" :ב״ע,זצ 'הנסב יגולוטאכסאה רפסמה הוושה 145

 ."אב דוד ןב ןורחאה לבויבו תולבוי השמחו םינומשמ תוחפ םלועה ןיא...הדוהי

 ןיאש ינפלמ איה הרזג ול רמא...ה״בקה ינפל דוד רמא" :הוושה 146

 .(א״ע,ל תבש) "...םדו רשב לש וצק ןיעידומ
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 רל [ר]סול ךילא ינרחלשר םימשה ןמ יל ו48וקקז 1רכ]יפל התא בושח

 (ז,אי תומש) ונושל בלכ ץרחי אל לארשי ינב לכלו טהב בותכש םיבלכה

 ןהב בותכלו םתאויזמ תורוע דובעל וכזש אלא דוע אלוו4^הריש [ך[מול וכזי

 :ה יתקקזה :(טוקלי)א £יל וקקז :הא [ךכיפל ^ לודג :א [בושח

 יוארו :ל ךאלמ ךל ^הקרזינ :ד ךל וקקדזנ :ע ךל קקדזה :ב ךל ינוקיקזה

 £ךילא ינוחלשו |בק- ^ £םימשה ןמ |ג ארקל ינוחלש :ק ךל קקדזהל התא

 יל ונתנ :ד ךלצא יתחלושו :ק ךלצא ינוחלישו :ה ךילא יתחלשו :( ו-) עא

 :ק ךל דיגהל :ג ורמאו :ע ךל ורמאו :ה רמול :א £ךל רמול |גב- :ק תושר

 וכז המב :א [םיבלכ |דב— :ל אסוד ןב היננח ׳רלש ודימלת הייעש

 [הריש רמול וכזי |ד הריש רמול וכז םיבלכ :ק יפל הריש רמול םיבלכה

 ^ [וכזש אלא דוע אלו |^גע- :ל ^הריש ןרמאו :ק...וכז ךכיפל :הא

 |ג ןינתוגס :לד' ב תושעל :עק דבעל :הא [דובעל |ל ' 'וכז :ד םיבלכ+

 ותאוצמ :ל ןתאווצב :ד ןתאוצמ :עק תורוע ןתאוצמ :הא [םתאוצמ תורוע
 :בעק(םהב)ה ןהב בותכל :א [ןהב בותכלו |ג תורועב :ב תורוע 'דבעל (3)

 ל- :ג ןהמ ןיבתוכו ןתוא ןינקתמשכו :ד ןהמ בותכל

 ,'הקדזינ' אורקל ענמנה ןמ אל ,הז י״כב תיילדל המוד ש״ירהש יפל (1)
 .י״הכ ראש חורב ,תחא ףייוק תטמשהב קקז שרושהמ

 .החיספ (2)

 - תואחסונה יחש הז יפל וינפל ויהש ,ב לש היצנימטנוקל היארו המגוד (3)
 אלל ןהיתש תא ביכרהו - ((א) חסונ) תורוע דבעלו ((ג) חסונ) תושעל

 ?יריבחת ןויגה לכ

 ץקל חפיו דעומל ןוזח דוע יכ...ןוזח בותכ־..") ג-א,ב קוקבח הוושה 147

 לע בציחאו הדומעא יתרמשמ לע" םישרוד םילהת שרדמב .("...בזכי אלו

 יניא רמאו ,הכותב דמעו ,הרוצ רצש דמלמ ,רוצמ והמ" - (א,םש טש) "רוצמ

 ליחתה...הבושת ךל ריזחמ ינא ה״בקה ול רמא הז רבד ינעידותש דע ןכימ זז

 ף״לא חולב בותכ ךל...ה"בקה היל רמא...עמשת אלו יחעוש ׳ה הנא דע חווצ

 71-70 'ע רבוב 'דהמ ,זי,ז רומזמ) 'וגו "ץקה ינעידוה רמאת ךכ רחאו ,ת״יב

 דאמ המוד רופיסה .(ב,א קוקבחל ש״קלי ;תורחאה תואסרגה םג ש״עו ,343 ןכו

 גע" שרופמב ינוח לע רמאנ םנמאו ,לגעמה ינוח לש תיגאמה הליפתה רופיסל

 יתרמשמ לע רמאנש איבנה קוקבח השעש ךרדכ הכותב דמעו הגוע

 ןאכמ זז יניאש לודגה ךמשב ינא עבשנ...םלוע לש ונובר וינפל רמא...הדמעא

 השעש ךרדכ" םילמהש רובס רבוב ש״ר] (א״ע,גכ 'עת) "ךינב לע םחרתש דע

 . £71 'ע ,ויתורעהב ש״ע ,שרדמה יפ-לע אוה רחואמ בוברש "קוקבח

 לש ףא אלא תירטוזא העידי לש ןינע תא קר אל אפיא תמלוה קוקבח תרכזה

 .תיטסימ הריוואו תוינעת,תיגמ הליפת

 המכב איבנה קוקבח עיפומ ריהבה רפסב :תפסונ הלבקה לע עיבצהל יואר

 רמא" :לשמל .יטסימו יטאטסכא ללפתמכו הבכרמ לעב לש תיאליע אמגודכ םיקרפ

 םוקמל יתעגהשכו יתגנעתה םג ינאו גונעתב הלבקתנש יתעדי יתלפת קוקבח

 ארמגב םירמוא שי .(א״ע,ח ,ג״מרת ,אנליוו ,ריהבה 'ם) 'וגו "...ינולפ

 לש הבכרמה השעמ םוקמב הרטפהכ שמשמ קוקבח לש ג קרפש ,א״ע,אל הלגמ
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 151תלאשש הלאש וינעלו 150.תוזוזמו ןיליפתו םיבותכו םיאיבנ הרות רפס

 .(גל,אכ ילשמ) ושפנ תורצמ רמוש ונושלו ויפ רמוש ׳יאנש וירוחאל רוזח 1 52

 (ןיליפת... + ) ק^^ע םיבותכו םיאיבנ הרות :בהא [םיבותכו םיאיבנ הרות רפס

 [תלאשש הלאש ןינעלו |ג הרוח רפסו תוזוזמו ןיליפת :ל םירפס :ד הרות רפס

 תלאשש המו הריש 'מול וכז ןכ לע :ב תאזכ הריש רמול וכזי אלו...+ :קא

 רוזח |ל הליאשה התואלו :ד תלאשש אתלאש ןינעלו :ה תלאשש ןינעלו :ג

 ךירחאל בוש :ק ךירוחאל ךב רוזח :ג דוע רבדב ףיסות לאו+ :דבא [ךירוחאל

 ד- :ג בותכש :ל ׳תכ :קה בותכש ומכ :בא ['אנש |ל- :ה

 .ע עטקנ "ןיליפתו" רחאל (1)

 0. 8011016111, ט1־5ע2*וג11£ וג21<1 נ\נב£8׳6נב§6 <161• ןייע .תועובשה גחב לאקזחי

 רכזנ אל תולכיהה תורפסב .£8-1 18.10., £02*1111, 1962, ע. 54, 113, 218

 'םב רורב יוליג ידיל האבש תרוסמל ןושאר זמר ש״פבש ,ןכתי .ללכ קוקבח

 .ריהבה

 ןיא ימרא ןושלב ויכרצ לאושה לכ" :א״ע,גל הטוס ,ב"ע,בי תבש הוושה 148

 הארוהב וז ןושלב ברה שומישה םג הוושה ."ול ןיקקזנ תרשה יכאלמ

 !םינפה רשבו"וב קקזמ" ןוגכ הבר הבכרמב ,תולכיהה תורפסמ םודק טסקטב המוד

 ,םילשורי ,בויאסומ 'דהמ המלש הבכרמ) "שמתשהל קקזמ" "ינוברב קקזהל"

 .(ב״ע,א ,א״פרת

 הדשב רשבו]" :יאנת הכלה שרדמב תאז תוכזב םיבלכ לש הנוש רכש לע 149

 בלכל הפרטהש ,דבעה ןמ דבוכמ בלכהש ךדמלל...ותוא ןוכילשת בלכל [הפרט

 לכלו רמאנש הירב לכ רכש חפקמ אוה ךורב שודקה ןיאש ךדמלל ;דבעל הלבנו

 אתליכמ) "ורכש ול ןת ,אוה ךורב שודקה רמא ,ונושל בלכ ץרחי אל לארשי ינב

 אבומ ןושל יונישב ;321 ׳ע ,ןיבר־ץטיוואראה 'דהמ ,כ 'רפ ,םיטפשמ י״רד

 תומש ש״קליב .(הז רוקמל םתסה ןמ זמור א״ע,בכ 'ספ .ט,אל 'רפ ר״ומשב םג

 .ש״פמ שרדמל ךומסב הז הכלה שרדמ םנמא אבומ זפר זמר

 ש״פב הדגאל ריצ םישמשמה ,ז,אי תומש - אי־ונ 'שי םיבותכה דוגינ לע

 ינב לכלו רמאיו םיכשי םולחב בלכ האורה" :ש״פל רשק אלל ,ארמגב םג

 לע .(ב״ע,ונ 'רב) "שפנ יזע םיבלכהו רחא קוספ ונמדקיש םדוק...לארשי

 'א לש ותריקח האר םייתכלהו םיישרדמה תורוקמב םייח-ילעבל שנועו רכש

 ,(ב״כשת) אל ץיברת ,ןוסמרבא ׳ש לש ויתוגשהו (האבה הרעהב ןייע) רציבוטפא

 .50-48 ׳ע

 רחואמש ,וז העידיל ונידיבש רתויב םודקה רוקמה אופא אוה ש״פ 150

 זנכשאבו תפרצב ,סנבורפב ,חרזמב תחוור תישומיש תרוסמ התיה רתוי

 .יתכלה סומלופב יוטיב ידיל האבו

 וכז המל" :יתבר הלכ 'םמב הכלה רדגב הז גהנמל רתוי תרחואמ הליבקמ

 "ונושל בלכ ץרחי אל רמאנש יפל תוזוזמו םירפס םתאוצמ ושעיש םיבלכ

 רצוקמ חוסינ .(314 'ע ,ו״צרת ,קרוי-וינ ,רעגיה 'מ 'דהמ ,הלכ תותכסמ)
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 .ש״פמ הארנכ ,שרדמה תא ש״קלי םג איבמ רומאכ .ונינפלש שרדמב ורוקמ הז

 ,תוכיראב וז הייגוסב ב״יה האמה ףוסב ןד ןויניואמ יחרי ןבא םהרבא ׳ר

 גהנמ םיבלכ תאוצב תוזוזמו ןיליפת ת״סל תורוע דוביע יכ הלוע וירבדמו

 הז גהנמ ךמוס אוה ךא ,הפוג דוביעה תכאלמ לש םימעטמ הפוריאב היה חוור

 ימכחל הבושתב וז היגוסב ן״באר ןד תוכיראב .ש״פב שרדמל ליבקמ קומינ לע

 םסרופ) םהידיב לספנ רשאו ודילוטב םיבלכ תאוצב דבועש ת״ס רבד לע ןוגארא

 ורפסב רוציקבו , (בל-טי 'ע , (ויינרת) א םילשורי יזנג ,רמייהטרו א״ש ידיב

 ן״באר קסופ .(א״ע טיק - ב״ע חיק ,א״ע זיק ,ו״טרת ,ןילרעב ׳ידהמ) גיהנמה

 שדקמה תיבל םנכיל רשכ םיבלכ תאוצב דבועמה...הרותה רפס" :ותבושתב יחריה

 ךכ םהש תורועב םיבותכה לארשי לכל םירשכ תוזוזמהו םיליפתה ןכו...םימלוע

 :ל״צ] ריהול איניפנקו תפרצ אינוגרובו איצניבורפ גהנמ ןכו .םידבועמ

 ץראב יכ יתעמש" :תאז תמועל ריעמ "גיהנמה״ב .(כ 'ע) "אינאמילאו [ריתול

 רתיהל יתכלהה ונועיטב .(ב״ע חיק) "םיבלכ תאוצב דבועמה ת״ס ולספ לארשי

 תומוקמב וידה תנכהב םיבלכ תאוצב שמתשהל גהונה תא םג הייארכ איבמ הז

 'תכ ןכו" ףוסב ןייצמ א״ע טיק גיהנמהב ןדכ-גכ 'ע) "דרפס ץראב" םגו ל״נה

 םיבלכ תאוצב ת״ס יליוג דוביע גהנמ יחריה ן״באר יפ-לע .("ל״ז ארירש 'ר

 הבש ,ליוגה דוביע ןינע רבדב הלאש לע ןואג ארירש 'ר תבושתב רבכ רכזנ

 וילאמ ןבומו חוור גהונכ ,"םיבלכ תאוצמ £וב םינתונ] המכ" ראשה ןיב לאשנ

 .(גיהנמה ׳ס ףוסבו ,חכ-זכ 'ע םש ארירש 'ר תבושת טוטיצ האר)

 האילפ םירבחה ימעו ינא ונילפנו" :ן״באר בתוכ ותבושתבש ויקומינ ןיב

 דומלתב הטושפה הכלהה וחכש ךיא ןוגארא לבח לכב רשא 'ילודגה םימכחה לע

 וכז ו נ ושל•..לארשי ינב לכלו רכשבש הירב לכ רכש חפקמ ה״בקה ןיא 'מאד

 אה וכז רמאקדמו תוזוזמו ןיליפת ת״ס םהב בותכל תורוע םתאוצמ דבעל םיבלכ

 רמאקד יאה יאמ יכה אמית אל יאד םידובעה ראש לכמ בוט אוהה דובעהש תדמל

 םיבלכה רכש תא חפקמ וניא ה״בקהו .ללכ ןידבעמ דובע ותואבש עדוי ימו וכז

 .(הכ 'ע) "םתאוצב דבועמה רפסה תא לוספל םרכש תא םיחפקמו ןיאב םהו

 ןיא רמאד דומלתב תומוקמ המכב הטושפ הכלהב ועט דועו" רוציקב גיהנמבו

 ן״בארה ירבדב שי .(א״ע טיק) 'וגו "לארשי ינב לכלו ליבשב יכ...הבקה

 ,ש״פבש שרדמל ורושיקו (תמדוקה הרעהב) ל״נה אתליכמב שרדה לע תוכמתסה

 שקיב (גיהנמה חסונ יפ-לע)רציבוטפא 'א .םוקמ תברקב םאיבהש ש״קליל המודב

 "דומלתב" ןושל יכו ,טוקליב שמתשהש ןושארה היה גיהנמה לעבש ,ךכמ דומלל

 ןווכתנ "תומוקמ המכב" םיברה ןושלבו ,םש ש״קלי תורוקמב החיספמ עבונ

 ושוריפל ותמדקהב רמואש יפכ ,דומלתה ןמ 'םמכ התוא הארש ,הלכ 'סמל הארנכ

 1.. !.ע־&סווז! ־6261*, 1116 ןייע .(ו״סרת ,הירבט ,ונאדילוס 'דהמ) וז 'סמל

 ע6ו/\ז81־<11נ1§ 811(1 ע1ע113111נ1§ 0£ 8נ11ם1815 8.11(1 1נב8נב1108־1;6 06 ,ן 6 063, 111101. 3

 ,רציבוטפא לש ורבסה תא ןוסמרבא 'ש ךירפה רבכ םלוא .(1926), ע. 131-133

 (גיהנמהב) "הירב לכ" רחאל הדוקנ ביצהל שיש ותוארהב ן״בארה ירבד תא טשיפו

 קר אופא תסחייתמ תידומלתה אתכמסאה .זמק-המק 'ע ,(ג״כשת) בנ יניס האר

 .תומוקמ המכב תמאב עיפומה ,"הירב לכ רכש חפקמ ה״בקה ןיא״ש רמאמל

 וירבד ךשמהב ךמתסמ ן״בארהו ,הבושתה חסונל םג הפי ןוסמרבא לש ורבסה

 ןוסמרבא) .ש״פבש חוסינל המודה ,ונושלמ רווחתמ םגש יפכ ,ש״פ לע הארנכ

 ונילא ועיגה אלש םישרדמה דחאב יאדוב תאצמנ התיה״ש וז הקספ לע בתוכ
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 ,ענמנה ןמ אל ,ש״פ לש ותומדק תא חיכוהל וניסנש רחאל ךא ,(ומק ׳ע) "ןיידע

 תאוצב דוביעה ןינע תא םג ךימסהל ןווכתנ ול ירהש ,(םודקה הרוקמ אוה ש״פש

 .ותבושתב םילפלופמו םיבורמ הכ םיקומינ איבהל ךירצ היה אל ,דומלתל םיבלכ

 ,דובע רישכנ ךאיה רמול ךשפנ םאו" :שרופמב ותבושתב אוה רמואש אלא דוע אלו

 ןינעב ונעמש אל אלה ו...ת"םל םיבלכ תאוצב תורועה

 ןויד םהבש דומלתב תורוקמה לכ תא טרפמ אוהו] דומלתב דובעה

 אוהש ךכב בוש אוה הששאמ ותבושת לש המוכיסבו ,(חכ 'ע) "[רועה דוביעב

 .(בל ,ע) גהנמה לע הכמוס

 ןכנימ י״כב הלולכ םיבלכ תאוצב ןיליוג לש תורוע תנקתה לע הארוה

 ,םילשורי ,םיירבע די יבתכ לע תואצרה ,רדיינשנייטש ׳מ ירבדל ,246/9

 הלפנש ,הארנ ןכנימב םיירבעה י״הכל ש״שמר גולטק יפ-לע] 16 'ע ,ה״כשת

 םילשורי יזנגב ן״באר לש ותבושתל זמור ףא רדיינשנייטש .[םוקמה הארמב תועט

 .(124 ׳ע ,ירבעה םוגרתל ןמרבה מ"א לש ויתומלשה םג האר ;29 'ע ,םש)

 ,ןילרב) תינמרגה ןושלב רפסה לש הנושארה הרודהמה לע ותרוקבב ,רנילרב

 .( 2£1£2 3 (1898), ע. 60 האר) הז גהנמ רוקמ אוה ש״פש ,ריעמ ,(1897

 לשמב הלוהס ןבא קחצי ירבד תא איבמ 3 הרעה ,זמק 'ע ,םש ,ןוסמרבא

 ינב םע דסח השעו...הלאגה תעב םירצמב היה ינקז" :רמוא בלכה .ינומדקה

 הכז ןכ לע ,ונושל בלכ ץרחי אל לארשי ינב לכלו...רמאנ ינקז לעו...לארשי

 ,ג״ישת ,ביבא-לת ,תורפסל תורבחמ״להמ)"תורות ירפסל ,תורוע וללגב דבעהל

 .(53 ׳ע ,גי קרפ ,א רעש

 לוטיל הנק הכזש אלא דוע אלו" :אתיירבה ןושל הוושה ןושלה ןיינעל

 'הנס ;א״ע,כ תינעת) "םיבותכו םיאיבנ הרות רפס וב בותכלו סומלוק ונמיה

 .(א״ע,וק

 שרדמה שארב תשרופמה הלאשל ירהש ,ןאכ הנווכה הלאש וזיאל רורב אל 151

 .תרחא המותס תירטוזא הלאש לע רבודמ ןאכו ,הבושת הנתינ

 הוושה .(דועו א״ע,וט הגיגח ;ו,ו תבש 'סות) םימכח ןושלב עודי יוטיב 152

 םורמל השמ הלעש העשב ר״א הדוהי רייא" :המוד רשקהב השמ לע שרדמה םג

 ל״א יל והארה וינפל רמא...תויתואל םירתכ רשוקו בשויש ה״בקהל ואצמ

 .(ב״ע,טכ *ינמ) "ךירוחאל רוזח
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 154רדיב םייקתמ ודומלתו דמללו דומלל הכוז וז הריש קרפב קסועה לכו *

 155.אבה םלועה ייחלו תישמה תומיל הכזיו ער רצימו ער עגפמ לצנו

 <5>סי- :(<4>־[>](3>פג)ד(2) בקה :א

 םלועב ורמואל הכוז הזה םלועב הריש קרפ רמואה לב ,ימוא ריאמ ׳ו אינת

 קרפב |דב קסועש ימ לכ :קהא [קסועה לכו |ב^רבדב ברע ינאו ^^.אבה

 |בקה הזה םלועב...+ :דא [הכוז |דב- :ק הז :הא [וז |ד הרישב :א [הריש

 |ד (הכזיו־־הכוזו ...)- :א [...ודומלתו |ק- :ב םירחאל+ :דהא [דמללו

 :א [ער רצימו ער עגפמ |ב לצונו :קה לוצנו :א [לצנו |ב- :א [ודיב

 הנידמו רבקה טוביחמו (ה) ער הרקמ לכמו+ :ב םנהיג לש הנידמו תוער תורצמ
 4 ן• ן-

 א הכוזו :א [הכזיו |קה ככםגהיג לש

 .ש״פ ףוסב י״הכב הלא תוחפסנ םיקתעומ ,(ב) הז קלחב ,ונייה ,פגל ץוחמ (1)
 לכב ךליאו ונממו ,(ק) ןושאר סופדב םג םירמאמה םיאבומ ש״פ שארב

 .םיסופדה

 .י״הכ ראשל וחסונ תאוושהמ חכוויהל רשפאש יפכ ,תוחפסנה תא בריע ב (2)

 םש הז רמאממ קלח ךרכנ גב םג .םש האר ,ישילשה רמאמב הז רמאמ ךרכנ פב (3)

 .ש״ע ,ישילשה רמאמל ףוריצבו הנוש רדסב לב לולכ ןיינעה (4)

 איבמ אוה ןיא ךא ,ש״פ ףוסב הז ןיעמ רמאמל ק״שר זמור ושוריפל המדקהב (5)
 .שוריפה ףוגב תוחפסנה ןמ דחא ףא

 .ןלהל ןייע ,ינשה רמאמה ןושל לש בוריע (6)

 .ןלהל ןייע ,ישילשה רמאמה ןושל לש בוריע (7)

 ,םיאנתל םיסחוימה ,םייפארגיפאודבספ םירמאמ ופסונ ש״פ ףוסב 153

 ,ךכב קפס ןיא .םוי לכב ורמואהו ש״פב קסועה לש וחבשב םיגילפמה

 טסקטכ םינונמהה ףסוא לש ותוטשפתה םע ,רתוי רחואמ ופסונ הלא םירמאמש

 ןיא ;תובורמ תויארל הקוקז הניא םירמאמה לש םתו יפארגיפא-ודבספ ,יגרוטיל

 (רקיעב) םיאנתה תורפסמ םירמאמ יחתנ לש תיתוכאלמ הבכרה השעמ אלא םה

 ותברקל רורב זמר םושמ םנונגסבו םירמאמה םוחייב שי תאז םע ,םיארומאהו

 .המודקה תיטסימה תורפסל ש״פ לש

 .ב״ע,דנ ׳ריע לשמל הוושה ,םימכח ןושלב העודי ןושלה עבטמ 154

 לכ תשש בר רמא" :ןוגכ ,דומלתב םיבר תורמאמב החיכש הללכב הלומרופה 155

 'הנס) ךשמהב ב״ויכו "אבה םלועל הדמלמו הכוז ז״העב הרות דמלמה

 לש הנידמו תויונערופ ׳גמ לוצינ תבשב תודועס 'ג םייקמה לכ" ,(א״ע,בצ

 •םיאבה םירמאמל תורעהב האר תופסונ תולבקה .דועו (א״ע,חיק תבש) "סנהיג

 בכרוה םהמש ,תורוקמל אוה ךומס (םש וירחא םיאבהו) ליעל ןושארה רמאמה

 אבה חפסנה
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 הרמואל הכוז הזה !גלועב וז הריש קרפ [ר]מואה לכ 1־56רזעלא ׳ר רמאו

 רישי זא אלא רמאנ אל רש זא (א,וט חומש) השמ רישי זא ׳בש אבה "לועל
 .אובל דיתעל הררושל דיתעש דמלמ 1 57*

 סו- :לדגבקה :א

 יבר ^)אינת :לד ^־^^רזעילא 'ר רמא :פגב(רמא:)א [רזעלא 'ר רמאו

 (3) םו י לכב :3ב- :ק הז :א [ןז |ה 'םוא 'ר לש ונב :ק (1) רזעילא
 ג

 זא |ל [ור]רושמו :ה הררושלו הרמאל :פג ורמואו :ב ורמואל ;דא [הרמואל

 ז1פב) ^הל ונע ראב ילע תאזה הרישה תא ^^׳ושי רישי זא [השמ רישי

 [הררושל דיתעש |ל ןכימ :א [דמלמ |ב ריש :ל ' ,ןרש :א [רש |ב (זי,אכ

 ותוא רישיש :ל ורישיש :ר הורישיש :ק רמול דיתעש ;ה הררושל ןידיתעש :א

 ׳ר [* |ד דיתעל :לפגב אבה טלועל :קהא [אובל דיתעל |ב ורמואש ;פג

 וליאכ ומצע תא ןימזיש ךירצ ותליפתב דמועה םדא לכ 'מוא בקעי ןב רזעילא
 דימת ידגנל 'ה יתיוש ׳גש .ודגנל היורש הניכש 158

 ל (ח,זם 'הת)

 \ <-׳ / ©ומא לב ינימימ יכ

 .ןסמל תולבקהה האר .תקייודמה הסרגה וזש ,הארנ (1)

 ,ישילשה רמאמה הוושה ךא ,םיסופדה לכב וז ןושל הטשפ ןושארה טופדה ןמ (2)
 .ה,ל תסרג

 .לקה תסרג ,אבה רמאמה הוושה (3)

 .בותכה טוטיצ לש הנתשמ רועישב ^4)

 .(זי,אכ ׳דמב=) לארשי [ינבו השמ] רישי זא ;החיספ הליוותהלמ הארנכ (5)

 ?םש ,רבדמבמ טוטיצה ךשמנ החיספה לש היטעבו (6)

 .י״הכב דקונמ ךכ (7)

 רזעילא 'רל וסוחי ללגב ילוא םש ךרכנו ש״פל ללכ ךייש וניא הז רמאמ (8)
 .ןטמל רוקמה האר .(בקעי ןב)

 ןב] לודגה רזעילא ׳רל תודחא םימעפ םירמאמ םיסחוימ יתבר תולכיהב 156

 תולכיהה תורפס לש םיישארה םירוביגה יכ םא ,[ז"ביר ידימלתמ ,םונקרוה

 אוה סונקרוה ןב רזעילא ׳ר .הנקה ןב אינוחנו אביקע 'ר ,לאעמשי 'ר םה

 ,רהוזה תורפסל תכייש רזעילא ׳ר תאווצ ;םלענה שרדמה לש וירוביגמ דחא

 ,טולש) המודקה תיטסימה תורפסה לא ךשמנה יטסימ שרדמ אוה רזעילא ׳ר יקרפו

 טובית יניינעב םירושקה םירמאמ םיסחוימ רזעילא ׳רל .(183־182 'ע ,

 ,49 ׳ע ,ה ,םש) רבקה ןיד ,(151-150 ׳ע ,א שרדמה תיב ,קעניללעי) רבקה

 םוחייה .רתוי םירחואמ דוס ישרדמב (150־148 'ע ,ו,םס) םיתמה תייחת ,(51

 .תוחפסנה לש סרוחיא לע ילוא הרומ רזעילא ׳רל

 המוד חלומרופב םירמאמ רמול הברה ר ז ע ל א ׳ר יכ ,ןייוול יואר

 תא גיהנמש סנרפ לכ" :ןוגכ ,(אבה חפסנה תורוקמל ךומס א״ע,בצ ׳הנס האר)

 .בורל םש דועו "...רמאנש ב״הועל םגיהנמו הכוז תחנב רוביצה

 םיכומסה םידרפנ םייאנת םירמאמ ינש לש אוה הבכרמ־השעמ רמאמה 157

 הרותה ןמ םיתמה תייחתל ןיינמ ריאמ ר״א אינת" :דומלתב תחא אתיירבב

 רישי אלא רמאנ אל רש 'הל תאזה הרישה תא לארשי ינבו השמ רישי זא רמאנש
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 א,וס חלשב ,יייבשרד אתליכמ חסונ םג הוושה] הרותה ןמ םיתמה תייחתל ןאכמ

 יול ןב עשוהי ר״א...£(!ה תסרג הוושה) יבר םשב 56 'ע ,ןנאמפפאה ׳דהמ

 הריש רמואה לכ יול ןב עשוהי 'ר רייאו...הרותה ןמ םיתמה תייחתל ןיינמ

 תאלכה .(ב״ע,אצ 'הנס) "...יבשוי ירשא רמאנש ב״העל הרמואו הכוז ז״הועב

 ךכ לע) הרורב (הריש) קרפ תבית בוברש ידכ ךות ,וללה םירמאמה ינש

 'ע ,1875 ,רימאסיז ,ותרודהמבש ש״פל ותמדקהב םירפס רכומ ילדנמ רבכ דמע

 רמא" :ע״רל םחוימו ישרדמ רוקמב אצמנ ש״פ תסרגל המוד רמאמ םלוא .(5

 רישי זא רמאנש ב״העל הריש רמול הכוז ז״העב הריש רמואש ימ לכ אביקע יבר

 רמול הכוז ז״העב הריש רמואש ימ לכ יוה רישי זא אלא רמאנ אל רש זא השמ

 ורוקמ וא הז רוקמש ,ןכתי .(רבוב 'דהמב וניא ןז,וצ אמוחנת) "ב״העל

 אלא וניא אוה םגו חפסנה ןמ רתוי אוה רחואמ אמש וא ,ש״פל סחויו םאתוה

 ותרעהב רענטאר ב״ד הנושארל דמע וז הלבקה לע) ׳הנסב םירמאמה תאלכה

 יכ ,ורודיסב רעב ירבד לע רזח ובש ,הריש קרפ לע םייהנעפפא ׳ד לש ורמאמל

 םג ךכיפלו) םישרדמבו דומלתב םוקמ םושב םיאצמנ םניא ש״פב וללה םירמאמה

 .(318 ׳ע ,(1871) 15 דיגמה האר ,(ותרודהמבש ש״פ חסונמ םטימשה

 יכז הב ןווכמו אמוי לכב אד אתריש רמאד לכ" רהוזה ןושל

 חסונ הוושה) ש״פמ םג םתסה ןמ תעפשומ (ב״ע,דנ ב"ח)"יתאד אנמזל ארמימל

 .(אבה רמאמב לקה חסונו ןאכ ג

 אניבא רייא" :דומלתב תויוצמ םייוסמ ססקט הנושל וא רמואל תומוד תוחטבה

 "אבה םלועה ןב אוהש ול חטבומ םימעפ שלש םוי לכב דודל הלהת רמואה לכ

 אבה םלועה ןב אוהש ול חטבומ םוי לכב תוכלה הנושה לכ" ,(ב״ע,ד ׳רב)

 .אבה חפסנל תורעהה םג האר .(א״ע,גע הדנ) "...רמאנש

 אנזיב רב הנח ברל םחוימ ("ומצע האריש ךירצ ללפתמה") ןושל יונישב 158

 י .א״ע,בכ ׳הנסב אדיסח ןועמש 'ר םשב



 דיעמ ינא הזה □לועב וז הריש קרפב 159קסועה לכ רזעלא ׳ר [ר]מאר

 רצימ ותוא ןיליצמ תרשה יכאלמש אלא דוע אלו אבה םלועה ןב אוהש וילע

 * 160.ןיקיזמ ינימ לכמו תיחשמ ינימ לכמו ער ןסשמו ער

 סו- :לדפגבקה :א

 ^רזעילא 'ר אינת :ה ^רזעילא 'ר אינת :(רמא) פגא £רזעלא 'ר רמאו

 קסועש ימ לכ ^ [קסועה לכ |דב רמוא לודגה ^1^רזעילא 'ר :לק לודגה

 םוי לכב+ :פגבא [הזה םלועב |פגב- :ק הז :א [וז |ל 159'מואה לכ :ד

 [ותוא*..דוע אלו |דג ינא דיעמ :א [דיעמ ינא |ד- :לק םוי לכב :ה םויו

 דמלל הכוזו דומלל הכוזו :קפג לוצינו :ב םנהיג לש הנידמ לצונו...+ :דהא

 רצימו ער הרקממ :א [ןיקיזמ...ער רצימ |ל ^ודיב םייקתמ ^ךדומלתו

 ער רבד לכמו תיחשמה ןטשמו ערה רצימ :ה ןיקיזמ ינימ לכמו ער ןכשמו ער

 ןטשמו ערה ןיעמ :ד (אכ,ח ילשמ) ^אלמא םהיתורצואו שי יבהוא ליחנהל 'גש

 :ב תיחשמו ןיקיזמ ינימ לכמו ער ןכשמו ער עגפמו םיערה םדא ינבמו תיחשמה

 הער ןיעמ לוצינו :ק ןיקיזמו תיחשמ ינימ לכמו ןמשמו ערה רצימו ער עגפמ

 יניממו תיחשמ יניממו ער ןכשמו הער השאמו ער עגפמו ערה רצימו ער רבחמו

 ליחנהל 'נש 1^.אבה םלועה ייחלו חישמה תומילו הזה םלועל הכוזו ןיקיזמ

 הרשעו תואמ שלש אירטמיגב שי .(אכ,ח ילשמ) אלמא םהיתורצואו שי יבהוא
 ינימ לכמו תיחשמה ןטשמו ער ןכשמו ער עגפמו ערה רצימ :ל תומלוע 1 61

 :ג ^5^אבה םלועה ייחל הכוזו םנהיג לש הנידמו חישמ לש ולבחמו ןיקיזמ

 חישמ לש ולבחמו ןיקיזמ ינימ לכמו תיחשמה ןטשמו ער עגפמו ערה רצימ

 ודיב םייקתמ ודומלתו תושעלו רומשל דמללו דומלל הכוזו םנהג לש הנידמו

 הלעמ וז קרפ 159רמואה לכו [* |פ ^אבה □לועה ייחל הכוזו םימי ךיראמו

 לכ .םילית רפסב דיוד 'סאש תוחבשותו תוריס לכ רמאש וליאכ 'תכה וילע
 יבג לע ןברק בירקמש שיאל המוד םויו םוי לכב וז הריש קרפ חבשמה 159

62 1 
 בכרב הלא 'םאנש םניהגלש הנידמ לצינו ויתחת םילפונ ןיביואו חבזמה

 ל (ח,כ 'הת) ריכזנ וניהלא 'ה םשב ונחנאו םיסוסב הלאו

 .ש״ע ,תקייודמה הסרגה וזש ,רבתסמ םדוקה רמאמבכ (1)

 .ודומלתו :ל״צ (2)

 .ש״ע ,ןושארה רמאמה ןושל (3)

 .ןלהל ל האר וז הסרג לש םלשה חסונה .החיספ (4)

 .(פר) גמ רדענה ,ןושארה רמאמה ןושל הוושה (5)

 .המיתחה רקיעבו ,ל״נכ (6)

 דצה תא תומיעטמ (טאראפאב ןייע) ויתופסותו ןאכ םודקה ל תואסרג 159

 ,יביטאלפמטנוק קוסיעל זמור רתוי םירחואמה י״הכ חסונ וליאו ,יגרוטילה

 ימ לכ ופוסב בותכו" וקת השמ 'ר לש וחוסינ תא םג םלוהה ,ינויע

 .(62 'ע ,ג דמחנ רצוא) ״ךכו ךכל הכוז דימת וב הגוהש
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 תויוברעו תוחטבהל (ןושארה חפסנהו) וז המיתח ןיבש הוושה דצה 160

 . :"המוק רועיש״ב תונושלה הוושה .רתויב טלוב המודקה תיטסימה תורפסב

 'ניהג לש הנידמ לוצינו אבה םלועה ןב אוהש ול חטבומ הז זר עדויה לכ"

 , לכמ לצינו םלועב אובל תושגרתמה תושק תוריזג ינימו תוינערופ ינימ לכמו

 = ב״ע דל ,בויאסומ 'דהמ המלש הבכרמ :ףותב) "...ער רבד לכמ...םיפשכ ינימ

 הז רבד יתרמאשכ לאעמשי יבר רמא" ;(א״ע זל ,א״סת ,םדרטשמא ,ךאלמה לאיזר

 לש וחבשו ונירצוי לש הז רועיש עדוי אוהש ימ לכ יל רמא אביקע יבר ינפל

 יבר ול רמא...אבה םלוע ןב אוהש ול חטבומ תוירבה ןמ הסוכמ אוהש ה״בקה

 עדוי אוהש ימ לכש הז רבדב ןיברע אביקע יברו ינא וידימלת ינפל לאעמשי

 הנוש אוהש דבלבו אבה םלועה ןב אוהש ול חטבומ...ונרצוי לש הז רועיש

 לאיזר = ב"ע,חל המלש הבכרמ) "םויו םוי לכב 'גשמב ותוא

 ...ופוסב בותכו" ש״פ לש תוחפסנה לע וקת השמ ירבד הוושה] ( א"ע,חל ךאלמה

 - תולכיהה תורפסמ רחא טסקטב םג המוד ןושל .[! םיברע ינולפו ינולפו

 הנוק תירחשל תירחשמ הזה זרה רומגיש םדא ירשא לאעמשי ר״א" :"הבר הבכרמ"

 אוהש ימ ,רבדב ןיבירע אביקעו ינאו" ,(א״ע ד) "אבה םלועהו הזה םלועה

 ינימ תוחור לכמ ינליצתו ערה רצי יב טלשי לאו...הזה לודגה זרה הנוש

 ...תוער תויח לכמ ינטלפתו םיערה םדא ינב ינימ לכמו םיטסלו םיעגפו ןידש

 :יתרטוז תולכיה לש דרופסקוא י״כ םג הוושה .(ב״ע ה) "םיקיזמה לכמו

 ,40 'ע , ,ז0 ,םולש י״ע אבומ) "הליפתה רחא םוי לכב התוא הנש תאזה הנשמה"

 .(13 הרעה

 תוליפתה תומיתח הוושה (טאראפאב םג האר) םהינימל םיעגפה חוסינל רשא

 םינפ יזעמ ונליצתש...מ״רהי יכה רמא היתולצ רתב יבר" :דומלתב םימכח יפב

 'רב) "...תיחשמה ןמשמו ער ןכשמ ער רבחמ ער רצימו ער עגפמו ער םדאמו

 תוער לכמו הער השאמו ערה רצימ ער עגפמ ...אנ יברד הירב רמ" ,(ב"ע,זם

 .(א״ע,זי םש) "...תושגרתמה

 .[תרחואמ תפסות :קבלא ׳יפ] בי,ג םיצקוע הנשמב הוושהו א״ע,ק 'הנס 161

 .56-33 ,(ג״כשת) די םעל וננושל ,תומלוע י״ש ,ןדס ׳ד ןייע

 ותלפתל םוקמ עבוקה לכ י״בשר םושמ ןנחוי יבר רמאו" :ב״ע,ז 'רב 162

 ."...יתמשו 'אנש ויתחת םילפונ ויביוא
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 םינונמהל חתפמ

 העמשמ דומעה רפסמ דיל תיבכוכ
 .טאראפאב לולכ ןונמההש

 ןזוא האר ןיגא םיגד 33

 ןדא 76 םיצרשבש םיגד 39*

 ז וא 84 רגד 89

 ןזוא טג האר זוא תפיכוד 82

 זוא האר רבה זווא יפצו יד 85

* סדה 79
 

 סל
0

 ןזוא 0

 םירה 44
 יכנ ו א

 היצ האר היא

 לכ ראש האר תונליא תונליאה באז 100

 םיצרשבש םילא 39 בובז 72

 דומסא 50 תיז 79*

 הירא 100 ריזרז 86

 הדלוח 53
 ץרא 30

 הרוהט הסג המהב 95 הדשבש תויח 50

 האמט " " 97 רומח 98

 הרוהט הקד יי 95 הדיסח 86

 האמט " " 95 ל יסח 91

 םיקרב 47 לותח 55

 לט 47
 םחר האר םחר תב

 תי סט 87*
 םנהיג 48

 למג 100

 ןדע ןג 48 םו י 32

 ןפג 76 הנ ו י 65

 םימשג 47 יפצוי האר יפסוי

 יפצו י 85

 םימי 34
 היצ האר האד

 בד 101



114 

 חרי 41 רוגע 67

 הדשה תוקרי 80 ברוע 69

 ןזוא האר זוזע

 רבכע 55
 םיבכוכ 43

 דובכ יננע 46
 םיבלכ 101

 ברקע 53
 הדשה תייח לכ 50

 הדשה בשע 80
 הדשה יצע לכ 80

 האר תינודפ תיגו רפ
 ןתיול 33

 תיגרופ 91
 הליל 32

 רבדמ 32 ל י פ 100

 (םימי לש הנוש הסרג) םימ 34 םג האר ליפ 91*

 תונ יעמ 37 האר דוגרפ תיגורפ

 ,דרפ ,הדרפ האר הרפ תיגורפ

 ת י ג ו רפ 91
 יפצוי האר הפאנ

 האר תיערפ תיגורפ
 תורהנ 37

 שחנ 53

 הלמנ 56 יבצ 89

 תימענ 93 היצ 82

 יפצוי האר הצפנ ר ו פצ 84

 יפצוי האר הפצנ רורד רופצ רופצ האר

 רשנ 71 רופצ האר הדש רופצ

 תירופצ 87

00 
*

 

 י פצ
 רודס 93

 םימרכ תרפצ 87
 סוס 93

 תיטס 87

 חיס 82 חור 44

 סוס האר סיס המחר ,םחר 74

 תיממש האר תיממס ן ומר 79*

 תינונס 71 םימער 47*

 רודס האר דורס האר יפיצר י פצ ו יד

 םיצרשבש עשר 39*
 םיבע 44
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 תונליאה לכ ראש 80 הנאת 79

 םילובשה לכ ראש 74 תומוהת 37*

 סיטחלש תלובש 74 הרות 86*

 םירועשלש תלובש 74 רמת 79

 לולבש 76 םינינת 53

 תודש 50 ליסח האר ליסת

 לעוש 101 חופת 79

 רוש 98 לוגנרת 64-57

*
 

00
 

 תחש

 ת י םש 87

 חיס האר חיש

 םימש 28

 תיממש 71

 שמש 41

 םיצרש 39



 היפארגו ילביב


